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1.- PRESENTACIÓ 
 
El present treball ha estat realitzat a petició de l’Ajuntament de Cercs i ha comptat amb 

el suport i el finançament de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de 

Barcelona. Les bases per a la seva realització van ser acordades en el conveni subs-

crit per ambdues administracions, en el marc del programa de Mapes del Patrimoni 

Local que gestiona l’OPC. L’OPC ofereix un servei especialitzat en la cooperació i 

promoció del patrimoni cultural, en el qual hi ha l’elaboració dels Mapes de Patrimoni 

Cultural, inclòs dins el programa d’Estudis i Projectes que s’ofereixen en el marc del 

Catàleg de suport als serveis i activitats locals, als municipis de la Diputació de Barce-

lona. 

 

Els objectius dels mapes són: 

 

- La recollida intensiva de dades georeferenciades 

- La valoració dels elements immobles, mobles, documentals, immaterials i del 

medi natural, que conformen el conjunt del patrimoni cultural i natural del muni-

cipi 

- La creació d’una eina que faciliti la gestió i l’establiment de polítiques i de me-

sures per a la seva protecció i conservació 

- La planificació d’accions de difusió i rendibilització social del patrimoni cultural 

La realització del Mapa del Patrimoni Cultural de Cercs ha estat encarregada a la his-

toriadora Sara Simon Vilardaga per part de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputa-

ció de Barcelona, a partir de la petició efectuada per l’Ajuntament de Cercs a la Dipu-

tació de Barcelona. En l’elaboració dels treballs d’execució del mapa s’ha comptat amb 

la col·laboració de l’Ajuntament de Cercs, que ha posat i ha facilitat els mitjans tècnics 

i humans necessaris per a la seva elaboració. 

 

L’execució del mapa inclou l’elaboració de la present memòria tècnica, que aporta els 

resultats de la recerca i la valoració dels elements que configuren el patrimoni cultural i 

natural del municipi de Cercs junt amb l’aportació d’un seguit de dades complementà-

ries, segons els criteris establerts per l’Oficina de Difusió del Patrimoni. 
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Agraïments 

 

En la realització d’aquest mapa s’ha comptat amb l’ajuda i col·laboració de diverses 

persones a les quals es vol agrair la seva disponibilitat i participació. En aquest sentit 

cal fer una menció específica a la col·laboració de l’Ajuntament de Cercs, tant per 

l’interès mostrat com per les gestions realitzades; especialment a l’Alcalde, Sr. Jesús 

Calderer, al Regidor de Cultura, Francesc Xavier Serra i la Regidora d’Urbanisme, Sra. 

Anna Rodríguez; a més de l’arxiver municipal, el Sr. Albert Rumbo, qui a més de facili-

tar dades en relació a l’arxiu municipal, també ha col·laborat i aportat informació refe-

rent al patrimoni immaterial del municipi. També cal fer referència a la resta del perso-

nes vinculades al Consistori i que en un sentit o altre han facilitat l’execució del present 

treball. En la mateixa línia, agrair també la col·laboració proporcionada per part de la 

directora del Museu de les Mines de Cercs, Sra. Alba Boixader i de la resta de perso-

nal de l’equipament.  

Mereix una especial referència el Sr. Jaume Corominas, veí de Cercs i estudiós de 

diverses temàtiques històriques i patrimonials, qui ha col·laborat molt estretament en 

facilitar informació molt importantíssima per l’execució del mapa, així com en tota la 

seva atenció, amabilitat i predisposició en proporcionar dades d’interès, fotografies, en 

l’acompanyament a la visita de molts indrets, en facilitar informació per localitzar ele-

ments i/o altres persones d’interès pel treball. En la mateixa línia, requereix una cita 

també especial, el Sr. Ramon Corominas, qui també ha col·laborat i facilitat informació 

en tot moment; de la mateixa manera que el seu germà, Sr. Jaume Corominas, junt 

amb altres veïns del municipi, també per la riquesa i vàlua de les narracions de les 

seves vivències, records de família, del veïnatge, entre altres.  

Cal fer una referència també, a l’historiador i veí de Cercs, Eduard Lozano, qui s’ha 

mostrat sempre predisposició en facilitar informació del municipi i en totes les consul-

tes plantejades. 

Agrair també les facilitats rebudes per part de M. Teresa Jané en les visites a les es-

glésies del municipi i en tota la col·laboració oferta. 

D’altra banda, cal destacar també la col·laboració de totes aquelles persones, la majo-

ria veïns del municipi, propietaris o antics residents: César Gutiérrez, Agustí Costa, 

entre molts d’altres. De fet, un agraïment molt especial a totes i cadascuna de les per-

sones que m’han obert les portes de casa seva, que m’han dedicat part del seu temps 

a explicar-me fets, vivències, records,.. i que m’han facilitat informació sobre el munici-

pi. 

També he d’agrair l’especial col·laboració de persones a les quals he consultat per 

qüestions concretes, com Josep Sánchez i altres membres de la Societat 
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d’Arqueologia del Berguedà. A la Sra. M. Alba Perarnau, directora del Museu Comar-

cal de Berga. A Mn. Ramon Viladés per la seva gran ajuda i col·laboració, també com 

a president de l’Àmbit de Recerques del Berguedà, així com a la secretària de l’entitat, 

la Sra. Roser Vila. A l’Arxiu Comarcal del Berguedà, i les diferents persones que 

l’integren. Al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, al seu director, Sr. Jaume Berna-

des i a la Sra. Lídia Fàbregas. Al Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en especial referència a Albert Vidal. A Jo-

sep Marmi, com a membre de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. 

També agraeixo les informacions aportades per Martí Picas, entre altres.  

A nivell d’execució del treball, cal fer referència directa i especial a diferents persones 

que han participat i col·laborat en diversos aspectes o moments de desenvolupament 

del treball, a l’historiador Raimon Masdeu, a la historiadora de l’art, Laura Egea, a la 

restauradora Violant Bonet, i a Jaume Pascual el guia i la companyia de moltes excur-

sions i visites a indrets, sovint, de difícil localització d’elements. 

A totes aquelles persones que d’una manera o altra han participat, col·laborat o facilitat 

informació per a l’elaboració del present mapa, un sincer agraïment. 
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2.- METODOLOGIA 
 

En aquest capítol s’exposa la metodologia que s’ha seguit en la realització de 

l’inventari i en l’elaboració de la present memòria. En aquest mateix apartat s’expliquen 

els criteris de selecció amb els que s’ha elaborat el llistat inicial d’elements a inventari-

ar i seguidament s’aporta una breu descripció de la fitxa de registre utilitzada, concre-

tament el model proporcionat per l’OPC de la Diputació de Barcelona. Un segon apar-

tat exposa les diferents fases del treball realitzat i el seu desenvolupament cronològic, 

des de l’elaboració del mencionat llistat fins a la redacció de l’informe final. Finalment, 

es dedica un darrer bloc a donar a conèixer les fonts i arxius consultats durant la re-

cerca efectuada. 

 

2.1.- Criteris de selecció 

 

Els criteris de selecció emprats són els que es defineixen al “Plec de condicions tècni-

ques per a la realització de mapes del patrimoni cultural”, establert per l’OPC de la 

Diputació de Barcelona. L’objectiu principal és la recollida exhaustiva de dades del 

patrimoni cultural de Cercs, incloent tots els elements susceptibles d’ésser reconeguts 

com a rellevants o singulars del municipi, pels seus valors històrics, artístics, simbòlics 

o identitaris, segons els criteris establerts per l’OPC. Així, en la selecció de les fitxes 

que composen el mapa s’ha procurat aplegar el màxim nombre d’elements definidors 

dels trets característics del terme municipal incloent-hi tots aquells que poden tenir un 

valor patrimonial històric o de diferenciació del lloc, i que en conjunt aporten una visió 

global del patrimoni local. I des del punt de vista concret de cada element, s’ha procu-

rat obtenir la informació necessària per tal de valorar-lo en la seva individualitat i en el 

conjunt del territori; cal tenir en compte que en alguna ocasió les dades queden acota-

des a la pròpia informació disponible i també a les possibilitats reals de recollir aques-

tes dades. 

 

Cal anotar que no s’han fitxat tots els elements detectats sinó que s’ha fet una selecció 

seguint els criteris següents: 

 

-Tots aquells elements patrimonials que ja estan contemplats en altres inventaris, bà-

sicament els que ha realitzat la Generalitat de Catalunya; és el cas de l’Inventari de 

Patrimoni Arquitectònic i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Cata-

lunya. Evidentment s’han inclòs tots aquells elements que ja tenen alguna figura de 
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protecció, com és el cas dels PEIN de la Serra d’Ensija-Rasos de Peguera i de la Ser-

ra de Picancel, que formen part de la Xarxa Natura 2000. 

 

-Com s’ha esmentat, s’han fitxat els elements immobles, mobles o naturals destaca-

bles per singularitat històrica, artística, etnològica, identitària o simbòlica. En aquest 

aspecte s’ha seleccionat i inventariat un nombre elevat de masies (algunes enrunades) 

existents al terme municipal.  

 

-Aquells fons documentals i fotogràfics amb un fons històric important individualment 

i/o per al conjunt del municipi, als quals se’ns ha facilitat l’accés. 

 

-Aquelles manifestacions festives o tradicions que es consideren representatives i 

identificadores del municipi. 

 

Així doncs, com a figures fitxades s’han inclòs els elements més representatius del 

municipi que ofereixen una visió del conjunt del patrimoni local. Tot i això, hi ha un se-

guit d’elements no fitxats que hem inclòs en l’apartat 4.2 i que per diverses raons, com 

per exemple poden tenir poca significació, s’han incorporat en aquest apartat esmen-

tat. Cal anotar que, tot i ser elements no fitxats, són elements que no per això deixen 

de formar part del patrimoni del municipi i se’ls ha de tenir presents en el conjunt del 

patrimoni cultural de Cercs. De fet, estem davant un estudi plantejat com una eina 

oberta i així s’ha de contemplar, ja que noves investigacions, altres valoracions, etc., 

poden suposar l’enriquiment d’aquest estudi, tant pel que fa a la modificació de contin-

guts com a afegir nous elements com, per contra, haver-ne de suprimir algun per mo-

tius diversos com la seva desaparició o canvis de criteri. També s’ha de valorar en el 

mateix sentit, respecte de les perspectives patrimonials que conté el treball, ja que cal 

considerar-lo com un punt de partida per afavorir la recerca i la gestió del patrimoni, tot 

generant sinergies que el posin en valor i que paral·lelament en suposin un millor apro-

fundiment, que es reflecteixi en la seva ampliació i conseqüent evolució. 

 

Cal tenir present que l’objectiu principal d’aquest estudi no és la realització d’una tasca 

de recerca estricta, ni tampoc té la pretensió de fer una història del municipi, ni tampoc 

s’ha de veure com un instrument normatiu. En aquesta línia, és bo remarcar que no és 

un estudi en el sentit de catàleg de patrimoni arquitectònic ni té cap lligam amb la pro-

tecció urbanística dels béns ni és un instrument cadastral o que comporti accions so-

bre taxes o impostos. 
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El conjunt del mapa, incloent aquesta memòria, és una eina que permet tenir un conei-

xement global del patrimoni cultural del municipi i que faciliti la presa de decisions que 

en relació a aquest es vulguin dur a terme; especialment respecte de la gestió i planifi-

cació de polítiques culturals i/o patrimonials futures, com poden ser elaborar propostes 

de difusió, de rendibilització social, de conservació i protecció, a més de poder fer cer-

tes previsions a nivell de presa de decisions a nivell urbanístic, entre moltes altres ac-

tuacions. 

 

2.2.- Elements no inclosos en el mapa 

 

Hem fet menció d’un apartat específic referent a “elements no fitxats” per raons diver-

ses, raons que s’exposen en l’apartat corresponent (4.2). Altrament, hi ha una sèrie 

d’elements que no s’han d’incloure en el Mapa del patrimoni com a fitxa, seguint les 

directrius de l’OPC. En aquest sentit, els elements que no s’han de fitxar mai són els 

casos d’entitats i associacions culturals, socials o esportives; festivals i altres esdeve-

niments culturals no festius; biblioteques o altres equipaments culturals; l’escut munici-

pal; personatges il·lustres o esdeveniments. Tal i com s’especifica en el plec de pres-

cripcions tècniques, els Mapes del patrimoni cultural són inventaris d’elements del pa-

trimoni cultural i no un cens de recursos culturals del municipi. No es tracta, doncs, de 

documentar l’activitat o l’agenda cultural, sinó allò que té un plus de component patri-

monial, històric o tradicional, ja sigui material o immaterial. 

 

Es pot donar el cas d’haver de reflectir la importància d’una entitat determinada per la 

seva implantació o antiguitat. En aquest cas es pot fer fitxant una activitat tradicional o 

festiva que organitzi aquesta entitat, o fent la fitxa del seu arxiu o del seu fons docu-

mental o, fins i tot, documentant la seva seu, encara que l’edifici com a tal no tingui 

suficient importància arquitectònica. 

 

2.3.- Descripció de la fitxa del mapa de l’OPC 

 

La fitxa emprada per a realitzar el Mapa del Patrimoni Cultural del municipi ha estat 

dissenyada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i constitu-

eix un model de referència aplicat en el conjunt de mapes que promou aquesta institu-

ció. De fet, la fitxa es gestiona mitjançant una base de dades Microsoft Office Access 

2000, a través d’una aplicació que ha estat igualment dissenyada per l’OPC, on el ma-

pa rep el tractament per tal d’assolir el format final de consulta. 
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Respecte del contingut de la fitxa, cal destacar la seva gran versatilitat i la variabilitat 

dels seus camps; no debades, es tracta d’un instrument útil per a registrar informació 

relativa a categories de patrimoni diverses i força complexes. HI ha diferents tipus de 

camps: 

 

- Obligatoris/no obligatoris: els primers sempre s’han d’omplir; els segons quan 

es disposi d’informació 

- Tancats/oberts: els primers disposen d’una llista desplegable amb opcions de-

finides per l’OPC; en els segons la redacció és lliure 

- Limitats/extensibles: tots els camps tenen un espai limitat, però n’hi ha alguns 

(com “descripció”, “observacions”, “història”, “bibliografia”) en què es permet 

una extensió de redacció fins a 4.000 caràcters. 

Els elements fitxats es poden classificar en cinc àmbits generals i en diverses tipologi-

es: 

 

ÀMBIT 

1. PATRI-

MONI IM-

MOBLE 

2. PATRI-

MONI MO-

BLE 

3. PATRIMONI 

DOCUMENTAL 

4. PATRI-

MONI IMMA-

TERIAL 

5. PATRI-

MONI NA-

TURAL 

T
IP

O
LO

G
IA

 

1.1.- Edifici 
2.1.- Element 

urbà 

3.1.- Fons 

d’imatges 

4.1.- Manifes-

tació festiva 

5.1.- Zona 

d’interès 

1.2.- Conjunt 

arquitectònic 
2.2.- Objecte 

3.2.- Fons docu-

mental 

4.2.- Tècnica 

artesanal 

5.2.- Espèci-

men botànic 

1.3.- Element 

arquitectònic 

2.3.- 

Col·lecció 

3.3.- Fons biblio-

gràfic 

4.3.- Tradició 

oral 
 

1.4.- Jaci-

ment arqueo-

lògic 

  
4.4.- Música i 

dansa 
 

1.5.- Obra 

civil 
  4.5.- Costumari  

 

 

En el resultat final cada fitxa es veu reflectida en un plànol d’ubicació on, a través 

d’una simbologia específica, podem identificar l’àmbit a què correspon aquella fitxa; a 

més, cada una d’aquestes fitxes es pot associar amb un màxim de tres fotografies que 

il·lustrin l’element en qüestió. 
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2.4.- Les fases del treball 

 

La realització del Mapa del patrimoni cultural s’ha desenvolupat en tres fases princi-

pals: 

 

- Fase 1: Recopilació prèvia de dades, bàsicament a partir de la bibliografia exis-

tent, i definició del llistat d’elements a fitxar. 

- Fase 2: Realització del treball de camp, basat en la localització i visita a cadas-

cun dels elements, recollida de dades (documentals, orals, etc.) i registre foto-

gràfic per a la posterior elaboració de les fitxes. 

- Fase 3: Treball de gabinet, en el qual es contrasten les dades proporcionades 

pel treball de camp amb la documentació existent; introducció de la informació 

a la base de dades i redacció de la memòria final. 

Cronològicament, cadascuna de les fases mencionades s’ha desenvolupat de la 

següent manera: 

 

2.4.1.- Recopilació prèvia de dades (Fase 1) 

 

a) Buidat bibliogràfic i consulta de documentació oficial de diversa índole, com ara 

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya (o 

Carta Arqueològica de la Generalitat de Catalunya), Inventari de Patrimoni Arquitectò-

nic de la Generalitat de Catalunya, el Pla d’Ordenació Urbanística de Cercs, el Catàleg 

de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, natural i ambiental del terme munici-

pal de Cercs (elaborat l’any 1992 per J. Perarnau i J. Piñero), junt amb altres docu-

ments, els qual no sempre han aportat informació. 

Cal fer esment també a la recollida d’informació oral; que en aquest cas i en la primera 

fase ha estat sobretot proporcionada per persones vinculades al consistori. Aquest 

tipus de recopilació de dades és però realitzada al llarg de tot el procés del treball.  

El buidatge de la bibliografia existent es va realitzar sobretot a la Biblioteca Ramon 

Vinyes i Cluet de Berga, que disposa d’un ampli fons local, i també a l’Arxiu Comarcal 

del Berguedà, que també compta amb un interessant fons bibliogràfic. Bàsicament, el 

que ha proporcionat més informació bibliogràfica han estat el buidatge de la revista 

L’Erol, així com altres publicacions periòdiques locals, algunes d’obres de caire gene-

ral i altres llibres específics del municipi o de temes vinculats al municipi. La temàtica 

més documentada o sobre la qual hi ha un major nombre d’articles i llibres publicats és 

la mineria, i temes diversos que s’hi relacionen.  
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b) Definició del llistat de possibles elements a fitxar. L’elaboració d’aquesta relació 

d’elements va ser consensuat posteriorment amb els tècnics de l’Oficina de Patrimoni 

Cultural de la Diputació de Barcelona i amb els membres de l’Ajuntament de Cercs. 

Tot i la necessitat de disposar d’una llista definida sobre la qual desenvolupar el treball 

de camp, aquesta relació no es va considerar definitivament tancada fins que no es 

finalitzà la segona fase de l’inventari, ja que durant aquesta s’han identificat nous ele-

ments inventariables, alhora que d’altres s’han eliminat. Cal tenir present, que fins a 

darrer moment, s’ha tingut notícies de nous possibles elements a fitxar, alguns dels 

quals s’ha cregut adequat incloure. 

c) Es va definir una primera estratègia a seguir en el desenvolupament del treball de 

camp pròpiament dit. Distribuint el municipi en zones de treball, bàsicament per rendi-

bilitzar al màxim les visites, especialment tenint en compte la gran extensió de territori 

del municipi i la dificultat d’accés a algunes zones. 

d) Es van intentar establir els primers contactes amb les persones que podien propor-

cionar informació útil per a la realització de les fitxes, com historiadors locals, erudits 

del municipi o de la comarca, i institucions, responsables d’entitats culturals, alguns 

propietaris de masies, amb la persona que s’encarrega de les esglésies del municipi, 

entre d’altres. 

 

2.4.2.- Treball de camp (Fase 2) 

 

a) El treball de camp s’ha dut a terme al llarg de tot el període de desenvolupament del 

treball, tot i que s’ha procurat concentrar les gran majoria de visites en uns períodes 

específics; en concret, els primers mesos de desenvolupament del treball i, especial-

ment, durant gran part de tota la tardor, moment en que es van fer la majoria de les 

visites. Una altra part d’aquestes visites es va dur a terme al llarg dels mesos de pri-

mavera d’aquest any. Esmentar que en alguns casos es va requerir d’una segona sor-

tida a l’indret, la qual es va fer posteriorment. Aquesta segona tanda de visites es va 

realitzar un cop es va poder fer una valoració més complerta de quins eren els llocs als 

quals caldria tornar, a fi de concentrar les visites en menys sortides, per tal de facilitar i 

procurar rendibilitzar al màxim el temps que es requeria per anar als indrets de nou, 

també en la segona tongada de treball de camp es va poder realitzar alguna visita més 

puntual a llocs on no s’havia tingut accés o elements de nova inclusió. Per tal de fer 

més àgil el treball de camp, es va procurar aplicar la coherència i la lògica, en cadas-

cuna de les sortides, tot cercant realitzar en una mateixa jornada la visita a diferents 

elements que estiguessin ubicats en una mateixa àrea de proximitat. D’aquesta mane-

ra es preparava anticipadament cada jornada de treball de camp, amb una valoració 
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prèvia de la cartografia de la zona, per tal de conèixer la ubicació dels elements a in-

ventariar, així com valorar la possibilitat de localitzar altres elements no fitxats en les 

immediacions del sector a visitar. Tot i això hi ha hagut àrees que han requerit diverses 

jornades de treball de camp, ja que el municipi és força extens, bàsicament rural i en 

molts casos els desplaçaments s’han hagut de realitzar a peu, amb aproximacions 

amb vehicle sempre que s’ha pogut. 

b) La recollida de dades, es basava lògicament en la localització i la inspecció de ca-

dascun dels elements inclosos al llistat prèviament elaborat. La tasca més important 

era l’observació directa dels elements, amb la recollida de notes per tal de realitzar 

posteriorment una descripció el més acurada possible. Pel que fa a les masies, en 

alguns casos no ha estat possible accedir als seus interiors. 

c) Paral·lelament es va portar a terme el registre fotogràfic dels elements inventariats, 

així com la presa de coordenades UTM i de l’altitud sobre el nivell del mar. 

 

2.4.3.- Treball de gabinet (Fase 3) 

 

a) El treball de gabinet s’ha centrat en la realització de les fitxes dels elements inventa-

riats. Aquesta tasca s’anava desenvolupant de manera paral·lela al treball de camp, fet 

que ha permès detectar errors i mancances en la recollida de dades que, tal vegada, 

podien comportar una nova visita a l’element fitxat. Al mateix temps s’anava actualit-

zant el llistat inicial, a mida que s’identificaven nous elements fitxables o bé es deses-

timava la realització d’algunes fitxes per diferents motius. 

b) Les dades proporcionades per l’observació directa i per l’aportació puntual de 

col·laboradors es contrastaven i ampliaven amb la historiografia existent; també es 

complementaven amb altres inventaris, fet que permetia corregir alguns errors i man-

cances.  

c) S’han elaborat uns llistats dels elements “no fitxats” que s’adjunten a la present 

memòria i que inclouen elements fora del nucli, i d’altres que no presenten suficient 

entitat patrimonial o mancats d’informació com per a ser inclosos en l’inventari, així 

com alguns que no han estat localitzats. 

d) Una  altra etapa important d’aquesta fase ha estat la recopilació de les diferents 

informacions sol·licitades per la fitxa model, l’obtenció de les quals no depenia estric-

tament de la realització del treball de camp (relacions existents entre els elements fit-

xats, comprovació de coordenades UTM, legislació de protecció, etcètera). 

e) Un cop finalitzada la introducció de les informacions pertinents en la base de dades, 

es va procedir a l’associació del material fotogràfic referent a cada fitxa i, en alguns 

casos, dels plànols topogràfics d’ubicació dels elements. 
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f) Després de la revisió definitiva del conjunt de fitxes realitzades es va abordar la dar-

rera etapa del treball de gabinet, que va consistir en la redacció de la present memòria. 

 

2.5.- Fonts consultades 

 

En l’elaboració del mapa s’han utilitzat diferents tipologies de fonts: bibliogràfica, arxius 

públics i privats, cartogràfica, informació oral i observació directa. Diverses de les con-

sultes han estat realitzades a través d’Internet. 

 

2.5.1.- Fonts bibliogràfiques 

 

Una part molt important de la recerca bibliogràfica ha estat realitzada a la Biblioteca 

Ramon Vinyes i Cluet de Berga, que compta amb un ampli fons local, i també en el 

fons bibliogràfic de l’Arxiu Comarcal del Berguedà; entre les obres consultades s’ha de 

recordar també el buidatge de les publicacions periòdiques comarcals, que són una 

important font d’informació d’àmbit local, és el cas de L’Erol, el Vilatà, la base de dades 

de revistes del portal web www.raco.com (a través del qual també es poden consultar 

online les esmentades revistes), entre d’altres. Paral·lelament també s’ha dut a terme 

un buidatge de la bibliografia de referència (obres genèriques, com la Catalunya Ro-

mànica, Costumari de Joan Amades, Castells Catalans, etc.), així com altres obres 

consultades al fons bibliogràfic de l’Arxiu Comarcal del Berguedà i d’altres publicacions 

facilitades per particulars. Òbviament, també tota la bibliografia que fa referència de 

manera directa i específica al municipi. 

 

2.5.2.- Arxius públics i privats, i altres fonts 

 

En aquest cas s’ha recopilat informació procedent dels arxius següents: 

 

- Arxiu Municipal de Cercs 

- Arxiu Comarcal del Berguedà 

- Arxiu de l’Àmbit de Recerques del Berguedà 

- Arxiu Fotogràfic Luigi de Berga 

- Arxiu Diocesà del Bisbat de Solsona 

- Arxiu de la Corona d’Aragó 

També s’han realitzat consultes online als catàlegs o fons de diversos arxius o 

col·leccions en els casos en els que ha estat possible, en els alguns aquestes consul-

http://www.raco.com/


 

 

16 

tes han requerit una posterior visita a l’arxiu específic. Els principals webs emprats han 

estat: 

- http://extranet.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/ 

- http://pares.mcu.es/ 

- http://mdc1.cbuc.cat/index.php 

 

A més, també s’han fet consultes al Museu Comarcal de Berga, el Museu Diocesà i 

Comarcal de Solsona, entre altres. A més, entre també de consultes a arxius i fons 

particulars o d’entitats, és el cas del fons fotogràfic de Jaume Corominas, el fons do-

cumental i el fons fotogràfic de l’Arxiu de l’Àmbit de Recerques del Berguedà, entre 

altres. Cal dir, que no sempre totes les consultes han aportat dades positives. 

Altres consultes a incloure en aquest apartat serien els inventaris consultats i utilitzats: 

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (IPAC), 

municipi de Cercs, a través de l’aplicació:  

https://egipci.cultura.gencat.cat/login.aspx?ReturnUrl=%2f 

- Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (o Carta Ar-

queològica del Servei d’Arqueologia), municipi de Cercs, a través de l’aplicació: 

https://egipci.cultura.gencat.cat/login.aspx?ReturnUrl=%2f 

- Inventari del Patrimoni Industrial (Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalu-

nya, Generalitat de Catalunya) (IPIC).  

- Inventari dels camins ramaders del Berguedà (Grup de Defensa de la Natura 

del Berguedà) 

- El Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística del Terme Municipal de Cercs, de 

l’any 2006. El Catàleg de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, natural i 

ambiental del terme municipal de Cercs; elaborat l’any 1992 per J. Perarnau i J. 

Piñero. A més d’altres documents urbanístics, plans especials, la proposta de 

Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de 

Cercs, entre altres. 

 

2.5.3.- Cartografia 

 

Per la realització del mapa s’ha consultat i utilitzat diversa cartografia entre la qual cal 

esmentar: 

- Mapa i guia excursionista Catllaràs-Picancel, editorial Alpina, edició 2007-2008. 

E/1:25.000. 

- Mapa i guia excursionista Rasos de Peguera-Serra d’Ensija, editorial Alpina, 

edició 2004. E/1:25.000. 

http://extranet.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/
http://pares.mcu.es/
http://mdc1.cbuc.cat/index.php
https://egipci.cultura.gencat.cat/login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://egipci.cultura.gencat.cat/login.aspx?ReturnUrl=%2f
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- Mapa Comarcal de Catalunya: El Berguedà, Institut Cartogràfic de Catalunya, 

edició 1994. E/1:50.000. 

- Fulls 1:5.000 i ortofotomapes, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Consulta 

per internet a través de la web:  www.icc.cat 

- També s’ha utilitzat el sistema d’informació territorial municipal, conegut com 

Sitmun, consulta per internet a l’adreça: http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp 

en la versió d’accés restringit. 

 

2.5.4.- Informació oral 

 

Un treball d’aquestes característiques comporta un ampli recull de dades procedents 

d’informació oral. Entre les moltes persones que han proporcionat la seva col·laboració 

en facilitar informació referent a elements patrimonials i/o a altres dades d’interès per a 

la realització del mapa, hem de destacar especialment a les següents persones:  

- Jesús Calderer, Alcalde de Cercs 

- Francesc Xavier Serra, Regidor de Cultura 

- Anna Rodríguez, Regidora d’Urbanisme  

- Albert Rumbo, arxiver municipal 

- Jaume Corominas 

- Ramon Corominas 

- César Gutiérrez 

- Josep Sánchez i Vicens 

 

A més de totes les persones citades, cal recordar que han proporcionat informació un 

gran nombre molt més extens de veïns i veïnes del municipi, entre les quals cal comp-

tar a totes i cadascuna de les persones que han permès la visita a les seves cases, i 

que a totes aquelles que han facilitat informació.  

 

2.5.5.- Observació directa 

 

L’observació directa constitueix una de les eines bàsiques per a la realització del Ma-

pa, ja que ens permet una realització acurada de la descripció dels diferents elements 

que són fitxats, podent contrastar les dades recollides, tant publicades com orals, amb 

l’element objecte d’anàlisi. De fet, en general és aquesta observació directa la que 

permet determinar la decisió final de fitxar o no algun element. 

http://www.icc.cat/
http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp
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3.- MARC D’INTERVENCIÓ GENERAL 
 

3.1.- Marc geogràfic i medi físic 

 

 
Plànol de Cercs. A dalt a l’esquerre: mapa de Catalunya amb indicació de la comarca del Berguedà; a 
sota, mapa de la comarca del Berguedà amb senyalització en color vermell del terme municipal de Cercs. 
Font:http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Publicacions/Llibres/Llibres-de-toponimia/Nomenclator/Bergueda 

 

El municipi de Cercs està situat pràcticament al centre de la comarca del Berguedà; 

forma part de l’àmbit conegut amb el nom d’Alt Berguedà, essent un dels termes del 

límit sud d’aquest àmbit. Té una extensió de 46,93 km2 (segons el web de 

l’Ajuntament). Limita al sud amb Berga i amb Olvan, a l’oest amb Castellar del Riu i 

amb Fígols, al nord amb Vallcebre i amb Guardiola de Berguedà i a l’est amb la Nou 

de Berguedà, amb Vilada i amb la Quar. 

http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Publicacions/Llibres/Llibres-de-toponimia/Nomenclator/Bergueda
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L’actual terme municipal de Cercs és el fruit de l’agregació dels antics termes parro-

quials de Pont de Rabentí (Sant Andreu de Cercs), de Sant Salvador de la Vedella, de 

Pedret (Sant Quirze) i de la Baells (Santa Maria). Entre els anys 1842 i 1857 Sant Sal-

vador de la Vedella fou unit a Cercs i Pedret fou unit a la Baells i l’any 1944 la Baells 

va ser unida a Cercs (segons el web de l’Ajuntament); en el moment de l’agregació, 

Cercs ocupava una superfície de 29 km2 i la Baells de 18 km2. Per aquest motiu dins 

del municipi de Cercs hi ha diversos nuclis urbans de població i alguns que havien 

existit van desaparèixer sota les aigües d’un pantà entre els anys 1976 i 1978, essent 

substituïts per nuclis nous. El cap del municipi rep el nom de Cercs i es correspon amb 

l’antic terme de Pont de Rabentí; està situat més o menys en el centre del terme muni-

cipal. A més, hi ha els nuclis de Sant Jordi de Cercs, al nord de l’anterior, construït per 

allotjar les famílies que varen haver d’abandonar l’antic poble de Sant Salvador de la 

Vedella; els nuclis de Sant Josep i de Sant Corneli, les antigues colònies mineres situ-

ades a l’extrem nord del terme municipal; i el nucli de la Rodonella, una altra zona ur-

bana moderna sorgida al voltant d’una antiga masia, a mig camí entre el nucli de Cercs 

i els nuclis de les colònies mineres. A part de Sant Salvador de la Vedella, del qual 

només en resta el monestir medieval enmig de les aigües de la cua del pantà, també 

va desaparèixer el nucli antic de la Baells, situat a tocar de l’actual presa que porta el 

nom del poble desaparegut. Al marge dels nuclis de població concentrada cal comptar 

amb un petit nombre de masies disperses, per bé que no totes estan habitades. 

 

El punt més baix del municipi està situat a una altitud d’uns 490 m i el marca la sortida 

del riu Llobregat del terme, en la confluència amb els municipis veïns de Berga i Olvan; 

el punt més alt el marca el cim del Pedró, de 2.067 m d’altitud, en el límit amb el terme 

de Fígols i dins del massís dels Rasos de Peguera. Els nuclis de població es troben 

entre els 640 m d’altitud de Cercs i els quasi 1.000 m d’altitud de Sant Corneli. No és 

un municipi que destaqui pel nombre de cims elevats, ja que el terreny bàsicament fa 

pendent des dels Rasos de Peguera, on hi ha els punts més elevats, cap a la vall del 

Llobregat, en direcció oest - est. Al marge del cim del Pedró ja esmentat, podem des-

tacar els Rasos de Baix, de 2.057 m d’altitud, també a la zona dels Rasos de Peguera i 

en el límit amb Castellar del Riu, la Tosella, de 1.454 m d’altitud, dins de la serra de 

Carbonís, el Tossal de la Guàrdia, de 1.247 m d’altitud, situat prop del castell de Blan-

cafort, i el Castellot, de 891 m d’altitud, i la Roca Roja, de 828 m d’altitud, situats amb-

dós a la zona de Pedret, dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de la Serra de 

Picancel. L’extrem més occidental del terme, on trobem els cims del Pedró i dels Ra-
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sos de Baix, està inclòs també en un PEIN, el de la Serra d’Ensija i els Rasos de Pe-

guera. 

 

El municipi de Cercs es troba dins de l’àrea del Pre-Pirineu, en la zona de predomini 

de les margues. El travessa de nord a sud el riu Llobregat en un dels punts més impor-

tants de regulació del seu curs mitjançant la presa i pantà de la Baells. La major part 

del terme municipal es troba situat en el marge dret del riu. Amb un relleu força acci-

dentat travessat per nombrosos torrents que desguassen al riu Llobregat i al pantà de 

la Baells, aproximadament la meitat del terme és zona boscosa, bàsicament pins, alzi-

nes i roures. De nord a sud i pel marge dret del riu, el primer d’aquests torrents és el 

de la Frau, que marca el límit amb Guardiola de Berguedà. El segueixen els torrents 

de Sant Romà i el de Carbonís, el riu de Peguera i els torrents de les Garrigues, de la 

Font del Mateu, del Clot de la Comassa i del Clot del Gall. Al sud, fent de límit amb el 

municipi de Berga hi ha la riera de Metge, que desguassa en el riu Llobregat passada 

ja la presa de la Baells. Pel marge esquerre trobem els torrents de la Nou, del Duc i del 

Clot de la Teulera. La majoria són cursos d’aigua de curt recorregut i forts pendents, 

generalment secs. Un canal industrial d’aigua travessa el terme municipal de nord a 

sud pel marge dret del riu Llobregat. 

 

Enmig de les margues es van descobrir, a finals del segle XVIII, vetes de lignit que 

cent anys més tard varen suposar l’entrada del municipi en la industrialització a través 

del sector de la mineria. Tot i que es van obrir explotacions mineres per tot el terme, 

les mines de lignit (una varietat de carbó) explotades es localitzen a la meitat nord, 

dins del que es coneix com a conca minera de Fígols – Sant Corneli. Tota aquesta 

zona pertany, geològicament, al mantell inferior del massís del Pedraforca, que és una 

de les zones de Catalunya amb major contingut de sediments carbonosos. Es caracte-

ritza per relleus calcaris lleugerament abruptes que sobresurten en el paisatge per la 

formació de cingles, com el de la Garganta, situat entre els 800 i els 1.025 m d’altitud. 

Es tracta d’una zona d’una gran diversitat geològica, amb gresos, calcàries, lutites i 

margues d’origen continental que corresponen a sediments lacustres de finals del me-

sozoic. 

 

Geològicament, la meitat sud del terme municipal és del període terciari (inicis de l’era 

cenozoica) amb predomini també de roques sedimentàries com els gresos però algu-

nes diferents de les anteriors, com els conglomerats. El fet de trobar-se en una zona 

de roques calcàries fa que puguem trobar exemples de relleu càrstic en forma 

d’avencs, coves, galeries o pous. 
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Climatologia 

 

El municipi de Cercs no disposa d’estació meteorològica oficial que pugui proporcionar 

dades específiques històriques. L’estació més propera es troba a Berga però no ens 

podem basar en les dades d’aquesta estació perquè la situació geogràfica no és la 

mateixa. Per la seva ubicació, Cercs està més exposat als vents de direcció nord-sud 

(tramuntana i gregal) i sud-nord (migjorn i xaloc) que no pas als de direcció oest-est 

(ponent, mestral o garbí) dels quals el protegeixen els Rasos de Peguera i la serra de 

Queralt. Podem parlar clarament de dos tipus de domini climàtic: l’alpí o d’alta munta-

nya a la zona més nord-occidental del terme, de mitjana més plujosa i més freda, i el 

mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental a la resta. Els possibles 

efectes del canvi climàtic es denoten en la minva de neu dels últims anys en la zona 

més muntanyosa (des dels Rasos de Peguera fins la colònia minera de Sant Corneli). 

 

Comunicacions 

 

El municipi de Cercs es troba al bell mig de la ruta que comunica el Pirineu amb les 

planes del Bages i el Vallès seguint el curs del riu Llobregat. Aquesta ruta “natural” és 

coneguda i utilitzada com a mínim des de l’època romana, encara que avui no en que-

din vestigis. La moderna carretera C-16 segueix el mateix traçat de les antigues rutes 

transhumants i migratòries del nord del Principat cap al sud. El nom antic del nucli de 

Cercs, Pont de Rabentí, fa al·lusió a un dels ponts que formava part d’aquest camí i 

que salvava el riu de Peguera en el punt on confluïen els antics termes parroquials de 

Pont de Rabentí i la Baells. Aquest punt era també el punt de partida del camí que 

conduïa cap a l’antic poble de Peguera. 

 

Fins a finals del segle XIX les comunicacions de Cercs amb Berga al sud i amb Bagà 

al nord no eren gens fàcils. Tot i la consideració de camí Ral, la ruta entre Berga i Ba-

gà era bàsicament un camí de bast. L’impuls donat a la indústria minera durant la se-

gona meitat del segle XIX va enllaçar Cercs amb Berga abans per ferrocarril (tot i que 

inicialment es tractava d’un tramvia de sang) que per carretera, que no va arribar fins 

la segona dècada del segle XX. El ferrocarril a vapor també va arribar abans que la 

carretera: l’any 1904 s’acabava la construcció de la línia que unia la colònia Rosal, al 

sud de Berga, amb Guardiola de Berguedà. Així com el tramvia de sang era, sobretot, 

un ferrocarril per donar servei al transport del carbó, el ferrocarril de vapor combinava 

el servei industrial amb el servei de passatgers. Dins del municipi de Cercs tenia tres 
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parades: la Baells, Cercs i Fígols-les Mines. Va estar en servei fins l’any 1972 en què 

el projecte de la presa i pantà de la Baells el va condemnar a desaparèixer. A partir de 

l’antic traçat d’aquest ferrocarril s’ha habilitat una via verda a la zona de Pedret que 

permet arribar pràcticament des del peu de la presa a cal Rosal. 

 

Les explotacions mineres van donar impuls a la construcció de nombrosos sistemes de 

comunicació al marge dels ferrocarrils (telefèrics, plans inclinats, funiculars, cintes 

transportadores) dels quals avui en dia pràcticament no en resta res més que velles 

fotografies. 

 

El projecte que va tardar més en arribar, però per quedar-se definitivament, va ser la 

carretera de Solsona a Ribes de Freser per Berga i Guardiola de Berguedà, que sobre-

tot des de la construcció de la presa de la Baells ha sofert diverses modificacions i 

millores. Després de 1939 la carretera va canviar de nom i de recorregut: va passar a 

formar part de l’eix que unia Abrera amb Bellver de Cerdanya (tot i que en aquell mo-

ment encara no hi arribava, sinó que acabava a Bagà) i se la va identificar amb el nom 

de C-1411. Tenia la consideració de carretera comarcal. El projecte de la presa i pantà 

de la Baells va obligar a modificar el tram de la carretera que travessava Cercs, ja que 

quedava pràcticament tot cobert per les aigües. L’agregació de l’antic terme de la Ba-

ells l’any 1944 va suposar la integració d’un tram de la carretera de Solsona a Ripoll 

per Berga i Borredà dins de la xarxa de carreteres del municipi de Cercs. Aquesta car-

retera es coneixia amb el nom de C-149 i també es va veure afectada per la construc-

ció de la presa. Així, al mateix temps que s’aixecava la presa es va modificar el traçat 

de la C-1411 i es va construir un viaducte que formava part de la C-149 i que enllaçava 

la C-1411 amb Vilada. L’entrada en servei l’any 1984 del túnel del Cadí va suposar un 

canvi important en la mobilitat de la comarca del Berguedà i, de retruc, del municipi de 

Cercs, directament afectat per un increment important del pas de vehicles. Entre 1975 i 

1992 la C-1411 va passar a formar part de la xarxa europea de carreteres amb la codi-

ficació E-09 i des de l’any 2001 la nova codificació de carreteres de la Generalitat de 

Catalunya va atorgar els codis C-16 per a la C-1411 i C-26 per a la C-149. Dins del 

terme municipal de Cercs encara queden restes de l’antic traçat de la C-1411, després 

de l’última reforma del recorregut d’aquesta carretera per dins del municipi. D’aquesta 

última reforma destaca el pont que salva la confluència del riu de Peguera i el torrent 

de les Garrigues per damunt del pantà i elimina la circulació de vehicles per dins de 

l’antic nucli de Pont de Rabentí. 
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A mitjans dels anys cinquanta del segle XX es va obrir la carretera BV-4025 que uneix 

la C-1411 a la zona del santuari de la Consolació amb les colònies mineres de Sant 

Josep i de Sant Corneli i enllaça amb els nuclis de Fígols i Fumanya. Una altra carrete-

ra, la BV-4022, enllaça també la C-1411 amb l’antic nucli de Sant Salvador de la Vede-

lla, situat al marge esquerre del riu, i amb la Nou de Berguedà. Modernament s’han 

asfaltat algunes pistes.  

 

Per la zona oest del municipi passa el GR-107, també conegut com a Camí dels Bons 

Homes, que uneix el Santuari de Queralt amb la fortalesa de Montsegur, a França. 

Una part del recorregut aprofita un antic camí ramader. I al marge del camí forestal 

entre Cercs i Peguera hi ha d’altres camins, no tots transitables amb vehicles a motor, 

que donen accés a masies aïllades, tant a l’oest (zona del Vilosiu i castell de Blanca-

fort) com al sud (zona de Pedret). 

 

Demografia 

 

L’evolució demogràfica de Cercs està molt condicionada pel desenvolupament de la 

indústria minera, que assenyala un màxim de població l’any 1960 amb un creixement 

extraordinari en cinquanta anys, des del 1910, i un retrocés també molt significatiu en 

els últims cinquanta anys, a partir del progressiu tancament de les mines i la desindus-

trialització del municipi. 

 

Les primeres dades demogràfiques disponibles corresponen als fogatges (recomptes 

de focs o cases) de l’època medieval i de principis de l’edat moderna i no ens poden 

oferir una imatge completa de tot el terme municipal actual: 

 

Quadre 1 

Nuclis de població: 1378 1497 1515 1553 

Sant Salvador de la Vedella 12 4 6 10 

la Baells 20  4 5 

Cercs    5 

Pedret 10    

Font: Elaboració pròpia 
 

A partir de 1717 fins 1981 les dades són d’habitants de fet (residents+transeünts): 
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Quadre 2 

Nuclis: 1717 1787 1857 1860 1877 1887 1897 1900 

la Vedella 47 80 (1)      

la Baells 63 49 289 296 152 122 131 128 

Cercs 66 48 613 623 524 353 398 404 

Pedret 36 18 (2)      

Nuclis: 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 

la Baells 145 311 275 231 (3)    

Cercs 606 1.134 1.701 2.243 3.186 4.148 3.669 1.875 

Font: Elaboració pròpia 
(1) Unit a Cercs 
(2) Unit a la Baells 
(3) Unit a Cercs 

A partir de 1991 les dades són d’habitants de dret (residents+absents): 

Quadre 3 

Any 1991 1994 1998 2001 2004 2008 2011 2014 2015 

Habitants 1.665 1.608 1.483 1.371 1.338 1.324 1.311 1.246 1.209 

Font: Elaboració pròpia 
 

Tot i que les dades dels fogatges són incompletes, s’observa clarament la crisi demo-

gràfica que va patir tot el Principat de Catalunya al llarg del segle XV i que va acabar 

en el tombant dels segles XV al XVI amb el punt més baix de la demografia catalana 

dels últims 700 anys. Al llarg del segle XVI i sobretot a partir de la segona meitat del 

segle XVII la població es va anar recuperant, però fins a mitjans del segle XVIII no es 

va arribar als nivells de població del segle XIV. En el cas de Cercs, observem en el 

quadre 2 que el segle XVIII fou de crisi ja que en conjunt es va perdre població i tant 

sols el nucli de la Vedella tenia més habitants el 1787 que el 1717. El primer increment 

de població important es produeix entre 1787 i 1857. En aquest últim any Cercs (és a 

dir, Pont de Rabentí i Sant Salvador de la Vedella) ja es destacava com la zona més 

poblada, doblant la xifra d’habitants dels nuclis de la Baells i Pedret. En aquests anys 

encara predominava l’hàbitat dispers per sobre del concentrat, per bé que al voltant del 

monestir de Sant Salvador de la Vedella, de l’església de Santa Maria de la Baells i del 

pont de Rabentí s’havien desenvolupat petits nuclis agrupats. Malauradament, les da-

des del Nomenclàtor de l’any 1860 relatives a Cercs i a la Baells no són detallades 

com les d’altres municipis i ens és impossible oferir un retrat més detallat d’aquest 

moment just abans de l’impacte de les explotacions mineres. Val a dir que en els pri-

mers anys els treballadors de les mines eren els mateixos habitants de Cercs, poc 
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avesats a aquest tipus de feina. No serà fins a partir de 1895, quan l’enginyer basc 

José de Olano es va fer càrrec de les explotacions més importants, que començarà a 

venir gent de fora de Catalunya a treballar a les mines i a ensenyar l’ofici als habitants 

del país. De fet, les dades del quadre 2 ens mostren un descens de població entre 

1860 i 1887, semblant al que es va viure a la resta del país, en què el creixement es va 

concentrar exclusivament en el Pla de Barcelona. L’any 1897 la pèrdua d’habitants 

s’ha aturat i a partir d’aleshores es produeix un creixement que no s’atura fins els anys 

60 del segle XX. Amb tot, el quadre 2 ens permet veure que el creixement es concen-

tra a la zona de Cercs, ja que la zona de la Baells es queda estancada completament. 

L’annexió de la Baells a Cercs en la dècada dels anys 40 del segle XX va aportar, en 

proporció, més quilòmetres quadrats que habitants. El creixement de la població entre 

1910 i 1960 es va concentrar sobretot al voltant de les colònies mineres: primer Sant 

Josep, després Sant Corneli i finalment a Sant Salvador de la Vedella i al voltant de 

l’antiga masia de la Rodonella. Aquests dos últims nuclis es van desenvolupar a partir 

del progressiu abandonament dels habitatges de les antigues colònies mineres, cons-

truïts en una època i amb uns mitjans que al cap de 40-50 anys havien quedat anti-

quats i no podien oferir els serveis dels nous habitatges construïts a la Vedella i a la 

Rodonella. La construcció de la presa de la Baells a mitjans dels anys 70 del segle XX 

va comportar un últim canvi important en la distribució de la població però no va poder 

aturar el descens d’habitants que va començar després de 1960. La millora de les co-

municacions per carretera va ajudar a la sortida de famílies, sobretot de miners, cap a 

nuclis més ben dotats de serveis. En el cas de Cercs, els nuclis de la Baells i de Sant 

Salvador de la Vedella van desaparèixer sota les aigües del pantà i es va decidir la 

construcció de nous habitatges entre l’antic nucli de Pont de Rabentí i l’església de 

Sant Jordi de Cercs, nom aquest que va prendre el nou nucli de població. En 

l’actualitat, Sant Jordi de Cercs és la zona més poblada de tot el terme municipal (711 

habitants l’any 2008), per davant de l’antic nucli de Pont de Rabentí (322 habitants), la 

Rodonella (160 habitants), Sant Corneli (117 habitants) i Sant Josep (14 habitants). Val 

a dir que la despoblació absoluta de les antigues colònies mineres es va aturar en els 

anys 90 del segle XX quan es van reformar i posar a la venda a preus molt assequi-

bles els antics habitatges miners. La inauguració l’any 1999 del Museu de les Mines ha 

donat una mica de vida a una zona que tenia moltes possibilitats d’acabar deserta. 

 

La caiguda de població dels últims 30 anys no ha sigut tant acusada com la que es va 

produir entre 1960 i 1981, quan es van perdre més de la meitat dels habitants, però el 

descens no s’ha pogut aturar encara. De 1998 ençà, només en tres ocasions el nom-

bre d’habitants d’un any ha estat lleugerament superior al nombre de l’any anterior; per 
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a la resta, les dades d’un any sempre són inferiors a l’anterior. La piràmide d’edats de 

l’any 2015 ens mostra una base molt estreta que es va eixamplant fins al grup d’edats 

de 55 a 59 anys, a partir del qual es torna a estrènyer, especialment entre el sexe 

masculí. Aquest fet podria estar relacionat amb les conseqüències del treball a les mi-

nes, exclusiu dels homes, i els seus efectes sobre la seva salut. 

 

Piràmide d’edats segons dades de l’any 2015, per sexes (Font: IDESCAT): 

 

 

 

 

 

Estructura econòmica 

 

El relleu accidentat del terme municipal de Cercs no facilita les àrees de conreu exten-

siu. Ja hem comentat que aproximadament la meitat de la superfície és arbrada. Les 

zones tradicionalment agrícoles (la Baells i Sant Salvador de la Vedella) estaven situa-

des a tocar del riu i avui dia es troben sota les aigües del pantà. Al marge de 

l’existència d’horts d’explotació particular, les dades ofertes per l’Institut d’Estadística 

de Catalunya (IDESCAT) de març de 2016 indiquen que no hi ha cap persona ocupa-

da en el sector primari entre els habitants de Cercs. L’any 2009 la superfície del terme 

dedicada a conreus i pastures només representava el 6’5% del total de l’àrea munici-

pal; la major part eren pastures. 
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Durant prop de 150 anys l’activitat econòmica del poble estava relacionada amb la 

indústria minera (explotacions de les mines, generació d’electricitat mitjançant una 

central tèrmica), però amb el tancament l’any 2011 de la central tèrmica s’acabava un 

cicle econòmic que havia començat cap a 1850. Aquest fet, que hem vist que ha tingut 

una clara repercussió demogràfica, ha situat el municipi en un procés d’intentar una 

reindustrialització en un context de crisi econòmica. En qualsevol cas, actualment el 

sector primari té poca presència dins de l’estructura econòmica del poble. 

 

L’activitat industrial va estar molt de temps lligada a les explotacions mineres: es van 

construir una colònia tèxtil (la colònia del Carme) al sector de Sant Salvador de la Ve-

della per donar feina a les dones dels miners i una fàbrica de cotó, però tot va desapa-

rèixer amb la resta del poble sota les aigües del pantà a finals dels anys 70 del segle 

XX. Hi havia hagut serradores, una fàbrica de ciment (inaugurada el 1961) i tres cen-

trals generadores d’electricitat (la del “gas pobre” i les dues tèrmiques) que donaven 

feina no només als habitants de Cercs sinó també als de pobles veïns. La crisi de la 

mineria va suposar el tancament definitiu de l’empresa “Carbones de Berga SA” l’any 

1991, empresa que durant 80 anys havia impulsat el sector industrial del municipi. 

 

La construcció de la presa de la Baells i les implicacions que se’n van derivar (modifi-

cació del traçat de les carreteres C-1411 i C-149 i construcció d’un nou viaducte) va 

comportar una nova oportunitat laboral que va ser coberta amb immigrants acabats 

d’arribar del nord d’Àfrica i de l’Europa de l’Est. Un cop acabades les obres, alguns 

d’aquests immigrants van trobar feina en unes mines que ja es trobaven en decadèn-

cia. 

 

El progressiu tancament de les explotacions mineres en els anys 80 del segle XX va 

obligar a cercar alternatives tant en el mateix sector industrial (ja l’any 1989 es va crear 

l’empresa OSEBE amb personal majoritàriament procedent de “Carbones de Berga 

SA”) com en el sector de serveis. En aquest aspecte destaca el projecte de museïtza-

ció de l’entorn de les mines, que es va concretar l’any 1999 amb la posada en marxa 

del “Museu de les Mines de Cercs”, inclòs dins de la xarxa de Museus de la Ciència i la 

Tècnica de Catalunya. Dins també del sector serveis s’han aprofitat les possibilitats 

turístiques que proporciona el pantà de la Baells, amb la concessió d’un punt 

d’activitats nàutiques dins del municipi de Cercs, operat actualment per l’empresa 

“Berguedà Nàutic SL”; altres projectes, com una barca de passeig per a turistes, no 

van reeixir. A la Casanova de les Garrigues hi ha un Centre Eqüestre, i també 

s’organitzen activitats turístiques vinculades amb el món dels cavalls. 
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L’any 1989 es va crear el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà com a 

resposta al procés de reconversió en què havien entrat les explotacions mineres. Un 

dels primers projectes d’aquest consorci es va materialitzar en els terrenys de l’antiga 

fàbrica de “Ciments de Fígols SA” l’any 1992 quan es va crear el Centre d’Empreses 

de Cercs, organisme dependent de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 

Aquest organisme ha adequat naus industrials per allotjar tot tipus d’activitats empre-

sarials amb un èxit important: actualment està ocupat el 95% de l’espai previst inicial-

ment, amb la participació de 13 empreses que han generat més d’una trentena de llocs 

de treball. 

 

En conjunt, l’oferta de llocs de treball dins del municipi no és suficient per donar feina a 

totes les persones ocupades residents a Cercs. Segons dades de l’IDESCAT de març 

de 2016 els habitants de Cercs ocupats es reparteixen de la següent manera: 

Quadre 4 

Sector Règim general Autònoms 

Agricultura 0 0 

Indústria 85 6 

Construcció 174 10 

Serveis 66 46 

Font: IDESCAT 
 

3.2.- Marc històric 

 

La proximitat a la ciutat de Berga de les terres ocupades actualment pel municipi de 

Cercs ens pot fer sospitar en possibles assentaments ibèrics i/o romans que fins al dia 

d’avui no s’han pogut localitzar. Al parlar de les comunicacions hem fet esment d’una 

possible via romana que comunicaria Berga amb la Cerdanya a través del coll del 

Pendís i que sens dubte havia de travessar Cercs seguint el curs del riu Llobregat, via 

de la qual tampoc no n’hi ha restes físiques però que en època medieval ja existia. 

 

La presència de visigots, musulmans i carolingis tampoc està documentada; en tot cas, 

la dels dos últims fou efímera, en tant que a finals del segle VIII Carlemany ja havia 

expulsat els musulmans de les ciutats de Girona i Barcelona i havia establert la Marca 

Hispànica, origen dels comtats catalans. Entre els anys 826 i 827 el Berguedà es va 

veure afectat per una revolta que va causar el despoblament de tota la comarca i co-

marques veïnes (el Bages, l’Osona, el Ripollès i el Vallès Occidental). Aquest despo-
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blament es va perllongar fins l’adveniment de Guifré el Pelós, que va incentivar el re-

poblament de la zona a partir de l’any 878. 

 

Amb anterioritat a aquesta data trobem algunes de les primeres notícies històriques 

documentades que fan referència als diversos edificis religiosos que es troben dins del 

terme: Sant Salvador de la Vedella l’any 830 i Sant Andreu de Cercs i Santa Maria de 

la Baells el 839. Respecte de Sant Quirze de Pedret, el lloc està documentat des del 

983 i l’església des del 1167, per bé que el conjunt romànic és molt anterior a aquestes 

dates i probablement sigui coetani dels anteriors. També hem de fer esment de Santa 

Maria de les Garrigues, església romànica documentada des del segle XI i que era el 

centre de l’antiga parròquia de Vilosiu. Al marge dels edificis religiosos hi ha restes 

medievals civils com el castell de Blancafort, documentat des de principis del segle XII, 

o els masos de Vilosiu, probablement aixecats entre finals del segle X i principis del 

segle XI. En tot cas, el procés de repoblació, que es va allargar fins ben entrat el segle 

X, es va basar en hàbitats dispersos, masies aïllades com a centre d’unitats 

d’explotació del poc que podien oferir les terres de l’Alt Berguedà. 

 

Eclesiàsticament, aquestes terres varen formar part del bisbat d’Urgell des dels inicis 

fins l’any 1593 en què es creà el bisbat de Solsona, del qual formen part des 

d’aleshores. Políticament, formaven part del comtat de Berga fins que aquest fou ab-

sorbit pel comtat de la Cerdanya i aquest ho fou finalment pel comtat de Barcelona 

l’any 1117. Administrativament varen formar part de la vegueria de Berga des de la 

seva creació a mitjans del segle XIII, que un segle més tard es va convertir en sotsve-

gueria dependent de la vegueria del Bages o de Manresa, fins la seva desaparició amb 

el Decret de Nova Planta de l’any 1716. A partir d’aquest decret, l’any 1719 es van 

crear els corregiments, entre ells el de Manresa amb dos alcaldes majors, un d’ells a 

Berga, i del qual formaven part els termes que després formarien el municipi de Cercs. 

Com hem vist al parlar de la demografia, al llarg del segle XVIII la divisió territorial en-

cara es basava en els antics termes parroquials originats a l’època medieval: Sant An-

dreu de Cercs – Pont de Rabentí, Sant Quirze de Pedret, Santa Maria de la Baells i 

Sant Salvador de la Vedella. L’any 1833 es van crear les províncies i es va acabar de 

fixar la divisió municipal i l’any 1834 es van crear els partits judicials: les terres de 

Cercs quedaven incloses dins de la província de Barcelona i el partit judicial de Berga, 

però encara estaven dividides entre els ajuntaments de Cercs, Pedret, Sant Salvador 

de la Vedella i la Baells. Aquesta divisió va perdurar, com a molt, fins l’any 1857; en 

aquest any, data del primer cens estadístic modern de l’estat espanyol, Pedret apareix 

agregat a la Baells i Sant Salvador de la Vedella apareix agregat a Cercs. Fins la pri-
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mera meitat del segle XIX el poblament fou majoritàriament dispers i amb petits nuclis 

concentrats al voltant de la Baells (el més important), Pedret i la Vedella. Fou durant 

aquesta època que va tenir un gran impuls la indústria tèxtil, amb una dotzena de ta-

llers en funcionament, i els molins fariners. D’aquest període destaca el creixement del 

nucli de Pont de Rabentí, que fins aleshores no era més que una cruïlla de camins. 

Precisament aquesta cruïlla de camins fou l’escenari d’un episodi bèl·lic de la segona 

guerra carlina que va suposar la destrucció de l’antic pont medieval i la posterior subs-

titució per dues palanques de fusta que es van mantenir fins a principis de segle XX. 

D’aquell antic pont de Rabentí només en resten carreus de la base. 

 

A partir de 1850 el municipi de Cercs fou l’epicentre de les explotacions mineres de 

carbó de l’Alt Berguedà. La conca minera s’estenia per uns 400 km2 en el vessant sud 

del Prepirineu, composta per lignit, una de les varietats del carbó apte per a usos in-

dustrials. A partir d’aleshores i durant uns cent cinquanta anys la població de Cercs es 

va convertir en el centre neuràlgic d’una zona minera que s’estenia pels pobles del 

voltant: Sant Salvador de la Vedella, Vallcebre, Guardiola de Berguedà, Saldes i la 

Nou. 

 

El carbó és una substància combustible, sòlida, lleugera i negra que és producte de la 

descomposició incompleta, destil·lació o combustió parcial de la matèria orgànica, 

principalment vegetal, i que conté essencialment carboni. El carbó vegetal fou el com-

bustible bàsic de l’època preindustrial, sobretot a partir de la invenció de la màquina de 

vapor l’any 1769, mentre el carbó mineral es va convertir en la font d’energia més im-

portant de la primera revolució industrial. 

 

El carbó vegetal s’obté de la combustió parcial de la fusta i s’utilitza bàsicament com a 

combustible lleuger. El carbó mineral es forma de manera natural pel procés de carbo-

nització a partir de restes vegetals d’èpoques passades i només es troba en jaciments. 

El lignit que es troba a l’Alt Berguedà és un carbó mineral. Els altres tipus principals de 

carbó que hi ha són la torba, l’hulla i l’antracita. La seva extracció requereix una activi-

tat minera que es caracteritza per una complexitat tan legal com tècnica. 

 

Abans de l’arribada de l’electricitat tot el procés d’extracció del carbó de l’interior de les 

mines s’havia de fer manualment. Aquest procés incloïa el transport d’entrada i sortida 

dels miners i les seves eines i màquines fins el front d’explotació i el transport de sorti-

da del carbó i del runam. Amb l’arribada de l’electricitat i un cop solucionat el problema 

de la ventilació dins de les mines, primer locomotores elèctriques i dièsel i més moder-
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nament cintes transportadores van ajudar a mecanitzar el procés de transport per 

l’interior de les mines. No obstant, fins els anys seixanta del segle XX es van utilitzar 

mules per arrossegar vagonetes plenes de carbó des de l’interior de les mines fins la 

sortida. 

 

Un cop extret de la mina el carbó no es pot utilitzar directament: s’ha de rentar, és a 

dir, netejar-lo dels materials que porta afegits, i s’ha de classificar per mides segons el 

seu destí. Aquestes tasques, que es feien fora de la mina, inicialment s’havien de fer 

de forma manual i estaven reservades a les dones i a nois més joves. Amb el temps, 

aquest procés es va acabar mecanitzant, sobretot a partir de l’arribada de l’electricitat, 

ja a començaments del segle XX. 

 

El procés d’industrialització endegat a Catalunya al llarg del segle XIX requeria de ma-

tèria primera de la qual el país n’era deficitari. Es depenia sobretot dels carbons asturi-

ans i anglesos. Durant la segona meitat d’aquell segle es va fixar l’interès en les mines 

de lignit de la conca alta del riu Llobregat, conegudes des del segle XVIII, època en 

què subministraven carbó a les fargues de la zona. Les primeres societats mineres es 

van constituir a partir de l’any 1851, per bé que és a partir de 1860 que s’inicia una 

explotació més o menys intensiva. Cal tenir en compte que en aquells anys l’extracció 

era manual, lenta i dura, però s’extreia un carbó d’una alta capacitat calorífica, de fet 

del més rics de tot Europa. Aquests primers carbons anaren destinats principalment a 

les màquines de vapor que movien la indústria tèxtil i a moltes de les locomotores de 

vapor dels ferrocarrils catalans; en menor mesura s’utilitzava per fabricar gas o com a 

combustible de les primeres petites centrals termoelèctriques que generaven força i 

llum. Altres usos d’aquests primers carbons foren també el domèstic (cuina i calefac-

ció) i com a combustible per a fàbriques de ciment i bòviles. 

 

Amb tot, aquests inicis de les explotacions mineres restaren condicionats per la manca 

de mitjans de transport que apropessin el carbó amb facilitat tant a les colònies tèxtils 

del curs mitjà i baix del Llobregat com a l’àrea de Barcelona. Tampoc no hi havia cap 

camí que comuniqués la zona minera de Cercs amb el propi nucli de Cercs o els po-

bles veïns com Fígols, Fumanya, Peguera o la Vedella. Per això va caldre dissenyar 

una gran xarxa de transport que combinava plans inclinats, ferrocarrils de via estreta, 

telefèrics amb vagonetes, etc. que podia transportar tan carbó com persones. Entre 

1887 i 1904 va funcionar una línia de ferrocarril de tracció animal que unia les ins-

tal·lacions amb Berga. I no fou fins els primers anys del segle XX que es va solucionar 
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definitivament el problema del transport amb l’obertura d’una línia fèrria de via estreta 

entre Manresa i Guardiola de Berguedà. 

 

Inicialment doncs, la zona minera de l’Alt Berguedà estava aïllada dels principals nuclis 

industrials de Catalunya, especialment del Pla de Barcelona, de la conca baixa del 

Llobregat i del Vallès. Aquest fet, motivat sobretot perquè la xarxa de ferrocarril que 

s’estava construint a Catalunya no passava de Manresa, va requerir la construcció 

d’un seguit d’edificis situats al peu mateix de les boca-mines per facilitar tant l’accés a 

la mà d’obra (els miners) com el procés de tractament del carbó extret. Això volia dir 

construir habitatges –tant pels miners com pels encarregats i els enginyers–, construir 

serveis –cantina, escola, farmaciola, safareigs–, construir tallers –de fusteria, de lam-

pisteria–, construir oficines i magatzems i construir els espais necessaris per al tracta-

ment i emmagatzematge del carbó –com els rentadors–. Tot aquest conjunt d’edificis 

es coneix amb el nom de “colònia minera” i estava inspirat en les colònies tèxtils que 

s’havien construït tant a la conca del Llobregat, a partir de l’any 1858, com a la conca 

del Ter, a partir de l’any 1855. 

 

Al marge de tot aquest seguit d’edificis va caldre construir també una xarxa de comu-

nicacions interna que incloïa telefèrics, plans inclinats, funiculars i, més modernament, 

cintes transportadores. En el cas de les mines de Cercs amb el problema afegit del 

desnivell, força pronunciat, entre les boca-mines i el riu Llobregat, punt de sortida natu-

ral del carbó. Tant la via de ferrocarril com posteriorment la carretera que enllaçaven 

les mines amb la ciutat de Berga passaven pel marge dret del riu, a una alçada no 

superior als 650 m, mentre el punt més alt, la mina Sant Romà, estava situat a 960 m 

d’altitud. 

 

Les primeres empreses explotadores de mines foren “la Perla Bergadana” i “la Carbo-

nera Española”, documentades des de l’any 1877, i una societat italiana, “Garaveti (o 

Gavaretti), Vallino, Bovío & Cía”, que l’any 1885 explotava la galeria Sant Romà. 

Aquestes empreses foren substituïdes a partir de 1911 per “Carbones de Berga SA”. 

Aquesta empresa va donar un gran impuls a l’activitat minera de la zona. Els seus pro-

pietaris eren la família de José Enrique de Olano, enginyer de mines i empresari basc, 

que va comprar bona part de les mines de Cercs l’any 1893 i va crear l’empresa “Fer-

rocarril y Minas de Berga ” que va absorbir la societat “la Carbonera Española”. Fou a 

partir d’aquest moment que es va impulsar la modernització de l’explotació minera, 

amb la creació de les colònies mineres de Sant Corneli, Sant Josep i la Consolació i 

l’arribada definitiva del ferrocarril al peu de les mines. 
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A partir de 1904 les mines varen quedar unides a la línia de ferrocarril Manresa-Olvan-

Guardiola de Berguedà amb la construcció d’una estació, prop de la colònia Consola-

ció, que va rebre el nom de Fígols-les Mines. 

 

L’any 1908 el rei Alfons XIII i Antonio Maura, en aquell moment president del consell 

de ministres, varen visitar el Berguedà i es varen allotjar a la casa que José Enrique de 

Olano s’havia fet construir a la colònia minera de la Consolació. En reconeixement a la 

seva tasca emprenedora, el rei va atorgar el títol de comte de Fígols a Olano el 25 de 

febrer de 1909. Fígols era el nom amb què es coneixia en aquell moment la zona mi-

nera i el nom de l’estació de tren del carrilet Manresa-Guardiola de Berguedà més pro-

pera a les mines, tot i que mines i edificis adjacents es trobaven íntegrament dins del 

terme municipal de Cercs. 

 

Un dels períodes de màxima explotació correspon amb els anys de la Primera Guerra 

Mundial, anys durant els quals es va completar la construcció de les tres colònies mi-

neres. En la dècada de 1920 es va reorganitzar l’activitat minera i es va centralitzar en 

el front d’explotació de la mina Consolació. També és en aquesta dècada que es va 

construir una colònia tèxtil anomenada “Carmen”, prop de Sant Salvador de la Vedella 

i de la Consolació, on hi treballaven les dones dels miners. 

 

La construcció de la primera central tèrmica de Cercs entre 1929 i 1931, al peu mateix 

de les mines, va suposar un canvi important en la destinació del carbó: la central tèr-

mica consumia el 30% de tot el carbó que s’extreia de les mines. La resta es destinava 

a fàbriques de ciment i a les instal·lacions construïdes per a l’explotació de les mines 

de potassa del Bages. Antics clients del carbó berguedà com les empreses tèxtils o el 

ferrocarril havien iniciat el camí de l’electrificació i deixaven de dependre del carbó. El 

carbó que s’extreia a partir de 1930 ja no era tan calòric com el de les primeres capes. 

Era un carbó més pobre, però que permetia una explotació més mecanitzada i, per 

tant, més rendible. Les mines també es van electrificar. Entre 1930 i 1958 foren anys 

d’una gran activitat minera (i també d’una gran activitat política), una part dels quals va 

coincidir amb les dificultats de la postguerra i la política autàrquica dels primers anys 

del franquisme. 

 

El 21 d’agost de 1936 el govern de la Generalitat de Catalunya va expropiar l’empresa 

“Carbones de Berga SA” i tots els seus béns atesa la importància que tenia per al sos-

teniment com a font d’energia de la indústria de guerra catalana. Acabada la Guerra 
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Civil l’empresa va retornar als seus propietaris, la família Olano, i les primeres mesures 

que va emprendre fou reconstruir les infraestructures que l’exèrcit republicà havia des-

truït en la seva retirada cap a França. El següent pas fou modernitzar i ampliar les ex-

plotacions: s’obriren noves mines i es va reformar la xarxa de transports, especialment 

els plans inclinats que unien els diferents nivells d’explotació. Fins l’any 1950 aquests 

plans inclinats no només donaven servei al carbó sinó que també “transportaven” per-

sones, queviures, premsa, etc. L’any 1950 es va inaugurar la carretera que, partint de 

la carretera comarcal que unia Berga amb Bagà, travessava les instal·lacions mineres 

fins a Sant Corneli, punt superior de l’explotació minera, en un recorregut costerut i ple 

de corbes d’uns 9 km. 

 

A partir de 1958 l’Estat espanyol va començar a importar nous combustibles i la de-

pendència del carbó va començar a disminuir. Aquest fet va provocar canvis impor-

tants (com els tancaments dels fronts d’explotació de Sant Romà i Sant Josep), rees-

tructuracions d’empreses explotadores de les mines i la supervivència només de les 

més fortes, com “Carbones de Berga SA” i “Carbones Pedraforca SA”. Val a dir que a 

principis dels anys 60 del segle XX l’empresa “Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA” 

(FECSA) es va convertir en la propietària de “Carbones de Berga SA”.  

 

Amb la posada en funcionament de la nova central tèrmica l’any 1971 s’allargava la 

vida de les mines de l’Alt Berguedà ja que aquesta central consumia tot el carbó que 

s’explotava amb la finalitat de produir electricitat. Val a dir que en cap moment el carbó 

extret de les mines del Berguedà va aconseguir cobrir la demanda de la indústria cata-

lana, de manera que una part d’aquesta s’havia de continuar cobrint amb carbons pro-

cedents o de la zona asturiana o d’Anglaterra i, com veiem, en els últims anys només 

servia per abastir una central tèrmica. 

 

Entre les mines que foren explotades destaca la “Consolació”, oberta durant els anys 

20 del segle passat i al voltant de la qual es va construir també una colònia minera. És 

coneguda per un dels accidents miners més greus ocorreguts a Espanya, el 3 de no-

vembre de 1975, amb el resultat de 32 miners morts. 

 

L’any 1989 l’empresa “Carbones de Berga SA” va anunciar el tancament de les activi-

tats, tancament que es va concretar el 31 de desembre de 1991, posant punt i final a la 

història de l’explotació minera dins del municipi de Cercs. El fet que es mantingués en 

actiu la central tèrmica fins l’any 2011 podia donar a entendre que encara es mantenia 

viu l’esperit miner de la comarca, però la sotragada econòmica que va suposar el tan-
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cament de l’any 1991 va ser molt forta per als pobles de Cercs, Fígols, Vallcebre o 

Guardiola de Berguedà. Entre 1991 i 2011 es va concretar el tancament, el 24 de 

desembre de 2007, de “Carbones Pedraforca SA”, empresa que explotava les mines 

de Saldes que encara proporcionaven lignit a la tèrmica. 

 

Tant bon punt es va materialitzar el tancament de les mines, l’ajuntament de Cercs va 

iniciar un projecte museístic que inicialment es coneixia amb el nom de “Museu de la 

Mineria del Berguedà” i que es va acabar concretant l’any 1999 amb el nom de “Museu 

de les Mines de Cercs”. Es tractava d’aprofitar una part dels espais miners abandonats 

i cedits al municipi per tal de donar a conèixer l’important patrimoni de la mineria del 

carbó al Berguedà i convertir-ho en un punt d’atracció turística com a centre 

d’interpretació dins de la xarxa de Museus de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 

 

3.4.- L’escut 
 

L’escut oficial de Cercs fou aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament del 4 de desem-

bre de 2000, després que el 30 d’octubre del mateix any la secció Històrico-

arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans emetés un dictamen favorable. La resolu-

ció definitiva va ser aprovada pel govern de la 

Generalitat el 29 de gener de 2001 i fou publica-

da en el DOGC número 3.326 de 13 de febrer de 

2001. Segons consta a la mateixa resolució, la 

descripció de l’escut és la següent: 

 

Escut caironat: de sinople, un pont d’argent de 

quatre ulls movent dels flancs sostingut sobre un 

peu ondat de quatre peces d’atzur i d’argent i 

sobremuntat de dos pics d’or passats en sautor. 

Per timbre, una corona mural de vila.  
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4.- ANÀLISI PATRIMONI CULTURAL 

 

4.1.- Elements fitxats 

 

El present treball ha permès fitxar un total de 210 elements que formen part del conjunt 

patrimonial del municipi. Els diferents elements són els que apareixen en els següents 

llistats, seguint diferents criteris de classificació. Els llistats es poden consultar a la part 

final de la memòria: 

 

-Llistat per numeració 

-Llistat per denominació 

-Llistat per tipologia 

 

4.1.1.- Anàlisi de la informació recollida a les fitxes 

 

74% 

10% 

5% 
6% 

5% 

Tipologies generals del patrimoni  

de Cercs (%) 

Immoble Moble Documental Immaterial Natural

Immoble: 

155 

Moble: 21 

Documenta

l: 10 

Immaterial: 

13 
Natural: 11 

Tipologia general del patrimoni de Cercs en 

nombre d'elements fitxats 
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Com es pot observar a la gràfica superior, en el terme municipal de Cercs hi ha un clar 

predomini del patrimoni immoble, amb un 74% que es correspon a 155 elements, dels 

quals els subgrups més rellevant és el d’edifici amb 58 elements, seguit per l’obra civil 

que compta amb 48 elements fixats. En menor percentatge trobem el patrimoni docu-

mental i el patrimoni natural amb un 5% respecte del total d’elements fitxats, en con-

cret amb 10 elements i 11 elements fixats respectivament 

 

 

 

4.1.2.- Patrimoni immoble 
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Com s’ha comentat, el grup de patrimoni immoble és el que presenta un nombre més 

elevat d’elements fitxats. En aquest sentit el total d’elements és de 155, dels quals els 

edificis en són la tipologia específica amb més entrades. Aquesta característica es deu 

al fet que el municipi, a més dels diferents nuclis urbans, compta amb un extens territo-

ri en el qual s’hi distribueixen un nombre important de masies disseminades pel seu 

terme; aquest fet i la peculiaritat d’aquesta tipologia d’edificacions, que fa que siguin 

considerades un element particularment destacable, i com a conseqüència, ésser in-

clòs com element fitxat, significant un nombre important dels edificis fitxats. S’ha 

d’anotar que en alguns casos, les masies estan abandonades i algunes ja en important 

procés d’enrunament. Pel que fa a conjunts arquitectònics encara que no és un nom-

bre molt elevat, en concret 11 elements, cal deixar constància de que es tracta 

d’elements molt significatius; entre els quals destacar els nuclis de les tres antigues 

colònies mineres.  

 

Pel que fa a l’obra civil, ens trobem davant d’una tipologia que inclou una gran quanti-

tat d’elements, gran part dels quals es poden agrupar bàsicament a dos subgrups, el 

principal és un ampli conjunt d’elements vinculats a la mineria, des de boca-mines, 

traçats de ferrocarrils, plans inclinats, junt amb altres elements. Aquests elements rela-

cionats amb la mineria esdevenen el reflex de la principal activitats econòmiques del 

municipi de fet ja des de finals del segle XIX, però sobretot durant gran part del segle 

XX. Aquesta tipologia destaca també per les grans transformacions que comportà a 

l’entorn natural del municipi; és però un conjunt que val la pena que quedi registrat 

degut a la seva ràpida i fràgil perdurabilitat en el territori. Són unes quantes ja, les di-

verses mines que avui dia són pràcticament irreconeixibles. És important tenir-les ben 

referenciades ja que a la vegada suposen també un patrimoni que podria ser revalorit-

zat. El segon subgrup a destacar dins l’obra civil són els ponts, ja que ens trobem en 

un municipi amb destacada presència de rius i torrents que el creuen, el més impor-

tant, el Llobregat, amb la presència del pantà de la Baells ocupant una part destacada 

del terme municipal; la presència del Llobregat creuant de nord a sud el municipi junt 

amb la resta de torrents i rieres, ha determinat la construcció al llarg dels anys de di-

versos ponts, més encara quan el municipi va comptar amb diverses infraestructures 

de ferrocarril i el canal industrial de Berga, obres que van requerir de la construcció un 

nombre destacat de ponts i fer esment també als aqüeductes del canal.  

Dins aquesta tipologia esmentar també que hi ha un nombre important d’elements ar-

quitectònics, fonts i safareigs són alguns dels que tenen més nombre de registres; aquí 

però, cal fer una referència als diferents fragments de pintures murals conservades al 

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i al Museu Nacional d’Art de Catalunya, i que 
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provenen de l’església de Sant Quirze de Pedret, elements destacats i d’importància 

reconeguda a nivell català i fins i tot, internacional, dins el context estilístic del prero-

mànic i romànic.  

 

4.1.3.- Patrimoni moble 

 

 

El grup d’elements mobles està format per un total de 21 registres. Dels quals trobem 

9 entrades referents a objectes, excepte un objecte, la resta són peces que formen 

part del fons de diferents museu, al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, al Museu 

Comarcal de Berga, al Museu Episcopal de Vic i al Museu de les Mines de Cercs. Pel 

que fa als elements urbans compta amb 7 elements registrats, bàsicament elements 

ornamentals, escultures, i destaquen també dos conjunt de moles de molí. Pel que fa a 

les col·leccions, amb 5 registres, només una és de titularitat privada, la resta són 

col·leccions dels museus i una de l’Ajuntament.. 

 

 

4.1.4.- Patrimoni documental 

7 

9 

5 

Element urbà Objecte Col·lecció

Patrimoni moble 
nombre d'elements per tipologia específica 
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El recull d’entrades del patrimoni documental està conformat per un total de 10 ele-

ments, amb 6 registres de fons documental i 4 de fons d’imatges. És una tipologia que 

tot i no comptar amb moltes entrades, ja que són categories amb les que s’ha de 

comptar amb una àmplia col·laboració per part de les institucions i dels particulars per 

tal que posin en coneixement aquells fons que moltes vegades resten desconeguts o 

dels quals és difícil tenir-hi accés. Com a fons documentals es compta amb l’Arxiu mu-

nicipal, és un arxiu ben conservat i que es manté ben organitzat seguint les pautes 

marcades per l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona, qui a més, amb una 

periodicitat determinada, en realitza una actualització i revisió. Pel que fa a l’Arxiu Dio-

cesà de Solsona, hi ha custodiada la documentació de diferents parròquies del terme, 

tot i que en la majoria de casos els fons van patir pèrdues destacables. Com a fons 

documentals també cal referir-se als fons que es localitzen a l’Àmbit de Recerques del 

Berguedà, del que destaca un gran nombre de goigs de diverses de les esglésies del 

municipi, al fons de l’Agència Catalana de l’Aigua i al de la Prefectura del Districte Mi-

ner de Barcelona custodiat a l’ACA. També s’ha inclòs en aquesta tipologia un docu-

ment remarcable, el permís de construcció del castell de Blancafort, del segle XII.  

En els fons d’imatges trobem arxius de titularitat privada, dos dels quals oberts a con-

sulta, són els casos del fons fotogràfic de l’Arxiu de l’Àmbit de Recerques del Bergue-

dà i el fons fotogràfic Luigi. A més, també, del fons del Centre Excursionista de Catalu-

nya, actualment accessible a través d’internet. En darrer lloc, esmentar l’existència 

d’un darrer arxiu de titularitat privada que ha estat molt útil, i que ha estat de gran in-

terès per la quantitat d’informació del món de la mineria i del municipi en general.  

 

 

4 

6 

Fons d'imatges Fons documental Fons bibliogràfic

Patrimoni documental 
nombre d'elements per tipologia específica 
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4.1.5.- Patrimoni immaterial 

 

 

Com es pot observar al gràfic, els elements que conformen l’apartat de patrimoni im-

material, està format per un total de 11 elements, dels quals 8 es corresponen a mani-

festacions festives, 3 elements de tècnica artesanal i 2 de tradició oral. Encara que no 

es tracta d’un nombre elevat de registres, si que posa en relleu la significació que té 

aquesta tipologia en el municipi. Especialment pel que es tracta del subgrup de mani-

festacions festives, que exemplifica una conservació de  les mostres festives del muni-

cipi, mantenint actives les diferents festivitats de cadascun dels nuclis del municipi a 

més d’alguns aplecs. La festa més representativa del municipi i que té més nomenada 

és la Festa del Roseret, coneguda sobretot per la gran cargolada, que esdevé un dels 

actes centrals de la festa.  

És interessant la presència de tres tècniques artesanal al municipi, especialment per la 

tipologia econòmica que el caracteritza, essent tres registres totalment divergents i 

corresponents a oficis ben diferenciats, un ferrer, un forner i un lutier de guitarres. 

Pel que fa a la tradició oral, es tracta de dos llegendes vinculades al municipi. 

 

 

 

4.1.6.- Patrimoni natural 

8 
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Tècnica
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La tipologia de patrimoni natural compta amb un nombre d’elements fitxats, 11 regis-

tres, tots dins el subgrup de zona d’interès, que podria ser considerar poc representa-

tiu del municipi. No per això el conjunt del patrimoni natural és de menor valor, tot al 

contrari ja que ens trobem davant d’un municipi que compta amb un extens entorn 

natural. El municipi té una extensió de quasi 47 km2, dels quals una part importantís-

sima és rústic amb extenses masses boscoses. 

Així, contràriament al que pot sembla, el poc volum de fitxes no és representatiu del 

patrimoni natural del municipi. Pel que fa als elements fitxats, cal remarcar l’existència 

dins el territori de dos espais naturals, l’Espai natural Serra d’Ensija-Rasos de Peguera 

i l’Espai natural Serra de Picancel, inclosos en la seva totalitat dins la Xarxa Natura 

2000, que conforma també un registre fitxat; es tracta doncs d’espais que ocupen una 

extensa àrea del territori i que esdevenen un testimoni de la importància del patrimoni 

natural del municipi. Cal afegir, que a més, dins aquestes àrees de protecció s’hi loca-

litzen espècies i zones destacades i d’interès dins del municipi. Dins aquesta tipologia 

s’inclou també l’embassament de la Baells com a element natural d’interès per al mun-

cipi; encara que també consta registrada la presa i el pantà com element d’obra civil, el 

pantà en sí i el que significa com a zona humida ha esdevingut, amb els anys, una 

zona d’interès i de potencial valor turístic.  

Altres elements a destacar són d’una banda, l’Estany, un llac natural de molt interès, 

per bé que es troba canalitzat i només compta amb un volum d’aigua destacable en 

època de marcada pluviositat. Fer esment, també, a que el municipi està caracteritzat 

per una geologia que n’ha marcat la història i l’economia, ja que la seva gran i primera 

font de recurs durant uns anys ha estat la mineria del carbó, a més de la importància 

també a nivell natural d’aquesta conca minera, la zona destaca geològicament per 

comptar amb formacions geològiques d’interès paleontològic i, tot i que no s’han loca-

11 

Zona d'interès Espècimen botànic

Patrimoni natural 
nombre d'elements per tipologia específica 
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litzat importants jaciments, si que destaquen algunes zones per les troballes fòssils 

realitzades.  

 

4.2.- Elements no fitxats 

 

Tal i com ja s’ha esmentat en l’apartat de la metodologia emprada, l’elaboració del 

mapa suposa la localització i identificació d’un conjunt d’elements que no es fitxen per 

determinades causes, com ser considerats poc significatius, amb poc valor històric, 

elements desapareguts, o elements que inicialment havien estat inclosos però que 

després s’ha confirmat que es troben fora del terme municipal, entre altres possibili-

tats. S’aporta un llistat per tal de deixar constància de la seva existència, ja que tot i no 

haver estat fitxats formen part del conjunt patrimonial del municipi. Cal afegir, a més, 

que el terme municipal compta amb molts altres elements susceptibles de ser fitxats o, 

com a mínim, de ser tinguts en compte dins d’aquest apartat, ja que és normal que no 

es pugui detectar la totalitat dels elements. Per això s’insisteix en què el Mapa és una 

eina oberta, no només per aquells elements no detectats, sinó també perquè poden 

donar-se circumstàncies diverses que comportin una ampliació del mapa, a partir de la 

localització o identificació de nous elements i de canvis de criteri o de valoració d’uns 

determinats elements que faci que posteriorment siguin inclosos. 

 

Tal com marca el plec de condicions, en tot moment s’ha procurat incloure el màxim 

nombre possible de dades en una mateixa fitxa, especialment en les masies i els seus 

annexes, com és el cas de pous o altres elements, dels quals s’ha inclòs la informació 

o la referència a la mateixa fitxa de l’immoble. 

 

4.2.1.- Llistat dels elements no fitxats 

Elements desapareguts o no localitzats: 

Tipologia Element i observacions: 

Patrimoni immoble Edificis -Molí del Puig 

-Molí de Baix 

-Molí de Ca l’Agustí 

-Molí de Capdevila 

-Molí de Cal Curriu (sembla que també li deien 

el molí de Dalt) 

-Molí de la Baells 

-Molí de la Vedella 
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Elements arquitectò-

nics 

-Retaule de l’església de Santa Maria de 

Cercs 

-Retaule/altar Major de Santa Maria de la Ba-

ells 

-Conjunt de pous de glaç del torrent de les 

Garrigues 

 Obra civil -Mina Ritina 

-Mina de darrera de Ca l’Agustí o Cal Co (ven-

til·lació de la mina Ritina) 

-Mina dels Horts de Cal Costa 

-Mina dels Horts del Rector 

-Mina de l’Estanyot 

-Mina del Marxant 

-Mina de Trinidad o del sastre 

-Mina de la Mintrosa de Baix 

-Mina de la Mintrosa de Dalt 

-Mina de les Saleres de la Rovira de Baix 

-Mina de les Saleres de la Rovira de Dalt 

-Mina de Palou 

-Mina de Cal Torné 

-Mina de la Font del Paulàs 

-Mina del Coll d’Ortons 

-Mina Àngela 

-Mina de “L’Hospitalillo” o “Porvenir” 

-Mina Ventura o de la Cantina Vella 

-Mina Rafaela 

-Mina Alegria 

-Mina Consuelo 

-Mina Francisca 

-Mina Santa Ana 

-Mina Amàlia, de Vilosiu 

-Mina “Mossega” 

-Mina Oriol 

Patrimoni moble Objecte -Diversos elements religiosos provinents de 

les esglésies de Sant Salvador de la Vedella i 

de l’església de Santa Maria de la Baells. 

-Caixa de lipsanoteca de Sant Quirze de Pe-

dret 
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Elements poc rellevants, poc interès històric, manca d’informació, o altres circumstàncies (no 

haver-hi tingut accés) 

Tipologia Element i observacions 

Patrimoni immoble Edificis -Casa de la Mina 

-Casanova de la Rodonella 

-Casanvila 

-El Cassó 

-Cal Coford 

-Casa Estragués 

-Cal Fanguer 

-Cal Gorra de Baix 

-L’Esclop 

-Molí de Capdevila 

-Molí del pont  

-La Plana 

-Pujol de Dalt 

-La Tossa 

-Refugi de pescadors 

-Xalet de la Baells 

Element arquitectònic -Font de la cadireta 

-Font del refugi de pescadors 

-Font dels pescadors 

-Font de la vaca 

Jaciment arqueològic -Coll de l’Oreller (fora del municipi) 

Patrimoni moble Element urbà -Placa a Mn. Víctor Sallent 

-Placa inauguració de la presa i pantà de la 

Baells. 

-Escultura del refugi de pescadors 

Patrimoni immaterial Manifestacions festi-

ves 

-Cantada de Caramelles 

-Festa de Sant Cristòfol 

-Festival de la Baells 

-Pessebre vivent 

-Els reis van a buscar carbó 
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4.2.3.- Entitats i associacions 

 

Aquest apartat s’aporta perquè són elements que no es fitxen d’acord amb les direc-

trius que marca el plec de condicions del Mapa, però sí que es poden adjuntar en la 

memòria ja que es pot tractar d’entitats o associacions vinculades al món patrimonial o 

cultural del municipi. En el cas de Cercs, hi ha les següents entitats registrades: 

 

Nom de l’Entitat 

Associació de Veïns de Sant Corneli 

Associació de Veïns de Sant Josep 

Associació de Veïns de la Rodonella 

Associació de Veïns de Cercs 

Associació Dracs de Blancafort 

Associació Vila Viva  

Comissió de Festes Pont de Rabentí 

Germanor de la Gent Gran 

Quercus Teatre 

Club de Futbol Sant Salvador 

Sense Vergonya 

Esbart Roser 

Comissió de Festes de St. Corneli 

Comissió de Festes del Roseret 

Comissió Cavalgada de Reis Mags 

Penya Blaugrana La Baells 
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Societat de Caçadors de Carbonís 

Societat de Pesca Esportiva Font Gran  

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP 
Sant Salvador 

Associació de Dones Pont de Rabenti 

Grup de Caramelles Sant Jordi 

Protecció Civil de Cercs                                               

 Assamblea Nacional Catalana                                      
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5.- DIAGNOSI DEL PATRIMONI 

 

5.1.- Estat legal del Patrimoni 

 

Segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núme-

ro 1.807, 11 d’octubre de 1993) “s’estableixen tres categories de protecció, comunes a 

béns mobles, immobles i immaterials: els béns culturals d’interès nacional, els béns 

catalogats i la resta de béns integrants de l’ampli concepte de patrimoni cultural definit 

per l’article 1.” Respecte de les dues primeres categories, conegudes també amb les 

corresponents abreviatures (BCIN=Bé Cultural d’Interès Nacional; BCIL=Bé Cultural 

d’Interès Local, específic de béns immobles catalogats), la legislació estableix els pro-

cediments de declaració per a cada categoria. 

 

La categoria de BCIN es correspon a la de BIC (=Bé d’Interès Cultural) establerta a la 

Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. En aquest sentit, es con-

sideren BCIN tots aquells elements fortificats que es troben emparats en el Decret de 

22 d’abril de 1949 (també conegut com “decret dels castells”), decret que concretava 

que tots els castells d’Espanya, sigui quin sigui el seu estat de ruïna, resten sota la 

protecció de l’Estat, adoptant tots ells la figura de Bé d’Interès Cultural. Seguint aques-

ta directriu es va elaborar un inventari previ i l’any 1968 es va realitzar un nou inventari 

en el qual es van incloure un nombre molt elevat d’elements. Als anys 80 del segle XX, 

la Generalitat va refer la llista dels béns catalans inclosos en el llistat, el Ministeri la va 

acceptar i es van donar d’alta 1.501 registres inclosos en la nova relació de BIC (BCIN 

a Catalunya a partir de la Llei 9/1993). 

 

Relació d’elements protegits: 
 

En relació a elements immobles. Elements protegits per normativa general: 

Hi ha dos elements protegits per la categoria Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN): 

 

-Castell de Blancafort 

-Sant Quirze de Pedret. Aquest element patrimonial compta amb diversos nivells de 

protecció: 

 BCIN/Monument històric/91-ME-EN/R-I-51-0435. Decret de 03/06/1931 

 Entorn RESOLUCIÓ CLT/3491/2004, de 23 de novembre, per la qual es dóna 

publicitat a l’Acord de Govern de la Generalitat de 16 de novembre de 2004, pel 
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qual es delimita l’entorn de protecció de l’església de Sant Quirze de Pedret, a 

Cercs. DOGC 4288 27/12/2004 

 DOGC 4102 RESOLUCIÓ CLT 18/2004,  de 16 de març, per la qual s’incoa 

l’expedient de delimitació d’un entorn de protecció de l’església de Sant Quirze 

de Pedret, a Cercs. DOGC 4102, de 30/03/20004. 

 

 

 

Elements protegits per normativa local: 

 

Consten un total de 58 elements protegits en la categoria de BCIL. Pel que fa a la ca-

tegoria BCIL d’acord amb la Llei 9/1993, de Patrimoni Cultural Català, “els béns inte-

grants del patrimoni cultural català que, tot i llur significació i importància, no complei-

xin les condicions pròpies dels béns culturals d’interès nacional han de ser inclosos en 

el Catàleg del Patrimoni Cultural Català”. Els elements actualment catalogats com a 

BCIL són els següents: 

 

- Santa Maria de Cercs 

- Santa Salvador de la Vedella 

- Església de Sant Jordi de Cercs (abans de Sant Andreu) 

- Sant Corneli, església 

- Colònia de Sant Corneli 

- L’Estany Clar 

- Castell de Puigarbessós 

- Safareig del carrer de la Costa 

- Safareig de Sant Corneli 

- Safareig del Torrent de Peguera 

- Safareig de la font gran 

- Restes del pont de Rabentí 

- Cal Rovira 

- Cal Tuyes 

- Cal Co 

- Casa vella de la Rodonella 

- L’Estany 

- Casanova de les Garrigues 

- Caselles 
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- La Bauma 

- Cal Xel 

- Cal Curt 

- Vall-Llòbrega 

- Cal Torner 

- El Palou 

- La Vintrosa 

- Cal Ros 

- La Mussolera 

- El Serrat del Gall 

- La Vitarella 

- Can Planes 

- La Palanca 

- La Peirota 

- Miralles 

- La Costa 

- Capdevila 

- El Quer 

- Antic traçat del ferrocarril Peguera- Cercs 

- Antic traçat del ferrocarril Manresa-Guardiola 

- Canal Industrial de Berga 

- Antigues instal·lacions mineres 

- La Fàbrica del Gas Pobre 

- Nucli antic del pont de Rabentí 

- Carrer Cap de la Costa 

- Cine-teatre de Sant Corneli 

- Conjunt de pous de glaç del torrent de les Garrigues 

- Antic traçat del tramvia de sang de Berga-Mines de Fígols-La Consolació 

- Pont del Far 

- Torre del Comte de Fígols 

- Santuari de la Marededéu de la Consolació 

- Pont de Pedret 

- Pont del Far 

- Forats a la roca sota el pont 

- Bossoms 

- Edifici del Museu de les Mines de Cercs 

- Cal Fortaner 
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- Casa el Galló 

- Monestir de Sant Salvador de la Vedella 

 

En relació al llistat d’elements protegits com a BCIL, actualment s’ha dut a terme un 

estudi que actualment està en procés d’aprovació i que preveu modificacions substan-

cials del llistat de masies que tenen catalogació com a BCIL.  

 

Altres elements protegits 

 

- Els béns mobles que formen part del Patrimoni Cultural Català són aquells que es 

troben a museus, els procedents d’intervencions arqueològiques i els que tenen unes 

característiques artístiques singulars. Els museus són els encarregats de la seva cus-

tòdia i conservació, i els han de tenir catalogats i documentats.  Hi ha alguns museus 

que tenen un nivell de protecció legal en virtut del Decret 474/1962 pel que determi-

nats Museus son declarats monuments històric-artístics, així com també les 

col·leccions que custodien. És el cas del Museu nacional d’Art de Catalunya, del Mu-

seu Diocesà i Comarcal de Solsona i del Museu Episcopal de Vic. 

 

-Els camins ramaders són un bé de domini públic i de titularitat autonòmica, i són inali-

enables, imprescriptibles i inembargables; en general estan protegits per la Llei 

3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries. La llei diu que "se entiende por vías pecua-

rias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente 

el tránsito ganadero."(art.12). La llei contempla usos complementaris dels camins ra-

maders com el passeig, la pràctica de senderisme, i altres, sempre respectant la priori-

tat del trànsit ramader. La Generalitat de Catalunya considera que per gaudir de la 

protecció per Llei cal que els camins ramaders estiguin “classificats” per la Generalitat i 

al municipi de Cercs no compta amb camins inclosos dins el registre de la Generalitat, 

tot i que disposa d’un seguit de camins que es consideren ramaders segons l’inventari 

fet pel Grup de Defensa de la Natura del Berguedà l’any 2007, recull que també inclou 

altres camins de tipologies de menor consideració. 

 

-En la categoria de patrimoni natural el municipi compta amb zones protegida específi-

cament: 

 Espai Natural Serra d’Ensija-Rasos de Peguera i l’Espai Natural Serra de 

Picancel que estan inclosos en el Pla d´Espais d´Interès Natural que va ser 

aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya  l´any 1.992, pel De-

cret 328/1992, de 14 de desembre. Amb  actualització de la cartografia in-
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closa en el “Pla especial de delimitació definitiva dels espais PEIN: Serra 

del Catllaràs, Serra d’Ensija-Rasos de Peguera, Serra de Queralt, Serra de 

Picancel i els Tres Hereus”, elaborada pel departament de Medi Ambient de 

la Generalitat de Catalunya, amb data de març del 2000. 

 Com a zona d’especial interès geològic també compta amb un “geòtop” ca-

talogat sota la denominació “Conca de Fígols-Sant Corneli”.  

 

 

Elements inventariats: 

 

Hi ha altres elements que es troben a diferents inventaris, però que no gaudeixen es-

pecialment d’un nivell de protecció. 

 

-En relació al patrimoni eclesiàstic la Llei 9/1993 estableix que “1.-L’Església catòlica, 

com a titular d’una part molt important del patrimoni cultural català, ha de vetllar per la 

protecció, la conservació i la difusió d’aquest patrimoni i, amb aquesta finalitat, ha de 

col·laborar amb les diverses administracions públiques de Catalunya. 2.-Una comissió 

mixta entre l’Administració de la Generalitat i l’Església catòlica ha d’establir el marc de 

col·laboració i coordinació entre les dues institucions i fer-ne el seguiment. 3.-

Reglamentàriament s’ha de determinar, si s’escau, la col·laboració amb l’Administració 

local.” En aquest sentit els objectes religiosos de més interès patrimonial del conjunt 

de béns mobles inclosos en les fitxes formen part de fons de museus; tot i això el con-

junt d’esglésies que existeixen al municipi poden comptar amb altres elements 

d’interès i vàlua, en concret a l’església nova de Sant Jordi es custòdia un retaule de 

Riner, però que no s’ha inclòs pel fet de no ser del municipi.  

 

-El patrimoni arqueològic es defineix a la Llei 9/1993 com “Els béns mobles i immobles 

de caràcter històric per a l’estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica inte-

gren el patrimoni arqueològic català. També l’integren els elements geològics i paleon-

tològics relacionats amb l’ésser humà i amb els seus orígens i antecedents.”, en la 

mateixa Llei s’hi defineixen els espais de protecció arqueològica (Art. 49), coneguts 

també com EPA, els quals a més també es regulen a través de la Llei d’Urbanisme 

Català 2/2002 (art. 9.3 i 34.5). Considerant com espais de protecció arqueològica els 

llocs que no han estat declarats d’interès nacional però en els quals, per antecedents 

històrics o per altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques i pale-

ontològiques, els determina per resolució el Conseller de Cultura. En aquest cas, el 
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municipi compta amb alguns jaciment inclosos en l’IPAC (Sant Quirze de Pedret, pont 

de Pedret, Mas A de Vilosiu, Mas B de Vilosiu, conjunt arqueològic de la Jaça), de fet 

alguns elements BCIL poden tenir consideració de jaciment arqueològic per l’interès i 

el potencial que pot tenir el seu subsòl; en són un exemple i de fet tenen consideració 

de jaciment per les seves característiques: Castell de Blancafort, Castell de Puigar-

bessós, Forats d’antigues rescloses de Pedret. En aquest apartat, cal tenir en conside-

ració, que el municipi de Cercs té interès des del vessant paleontològic, de fet, s’han 

realitzat algunes campanyes de prospecció i estudi del territori per part de l’Institut Ca-

talà de Paleontologia Miquel Crusafont a fi de detectar el potencial de la zona, en 

aquest sentit es van produir algunes troballes fòssils. De fet, l’Inventari del Patrimoni 

Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (IPAPC), s’estructura a partir de la realització 

de les anomenades Cartes arqueològiques, que s’elaboren per comarques. L’inventari 

s’inicià a  finals del 1982 i inclou la informació sobre els jaciments arqueològics cone-

guts (i ja esmentats) i també incorpora, des del 2001, els jaciments paleontològics i els 

llocs que han estat objecte d’intervencions arqueològiques que han donat resultats 

negatius. No recull específicament cap jaciment paleontològic, tot i que si que compta 

amb dues prefixes, arran dels treballs de prospecció realitzats per l’Institut Català de 

Paleontologia Miquel Crusafont. Tot i la inclusió d’alguns elements en aquests inventa-

ris, alguns no tenen protecció legal. 

 

- Ja hem dit que els béns mobles que formen part del Patrimoni Cultural Català són 

aquells que es troben a museus, però no totes les col·leccions conservades tenen un 

nivell de protecció específic.  En aquest apartat es pot incloure el fons del material pro-

vinent del municipi que està dipositat al fons del Museu Comarcal de Berga, tot i que 

encara resta pendent de catalogació definitiva, i que prové de diferents jaciments que 

han estat objecte d’intervenció arqueològica, com el Mas A i el Mas B de Vilosiu, el 

poblat de la Jaça o Sant Quirze de Pedret, però també troballes esporàdiques.  

 

-En relació al Patrimoni documental hem de fer esment a que la documentació conser-

vada a arxius i que té més de 100 anys està protegida per la Llei 10/2001, de 13 de 

juliol, d’Arxius i Documents de Catalunya. En aquest sentit s’ha fitxat l’Arxiu Municipal 

de Cercs, amb documentació de cronologia molt recent, bàsicament del segle XX, i el 

fons documental corresponent a Cercs que hi ha a l’Arxiu del Bisbat de Solsona i que 

inclou diferents arxius parroquials, en concret els corresponents a Sant Jordi de Cercs, 

Sant Salvador de la Vedella, Sant Quirze de la Baells i Sant Corneli, amb documenta-

ció del segle XIX en endavant. 
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5.2.- Intervencions sobre el patrimoni 

 

En aquest apartat s’hi inclouen esquemàticament el tipus intervencions més rellevants 

que s’han dut a terme sobre el patrimoni cultural dels elements més rellevants del mu-

nicipi. 

-Sant Quirze de Pedret: actuacions d’intervenció arqueològica i restauracions del mo-

nument. 

 Entre el 1959 i el 1964 la Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament de 

Berga i del Bisbat de Solsona, va realitzar obres de restauració de l’església 

dirigides per l’arquitecte Camil Pallàs (cap del Servei de Catalogació i Conser-

vació de Monuments de la Diputació) i del constructor berguedà, Modest 

Buchaca.  

 Al 1989 s’inicià una nova etapa de treballs arqueològics, estudi, i restauració 

del temple, entre altres, a demanda de l’Ajuntament de Berga a la Diputació de 

Barcelona; aquesta fase d’actuació va estar dirigida per l’arquitecte i cap de 

SPAL Antoni Gonzàlez. Arran dels estudis duts a terme en aquesta fase, es va 

adoptar l’objectiu de recuperar el màxim possible de l’aspecte del temple del 

segle X. 

-Pont de Pedret: L’any 1993 el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació 

de Barcelona va realitzar una intervenció al monument, consistent en la prèvia docu-

mentació de l’estructura per tal de realitzar un projecte de restauració. En aquesta fase 

la Diputació de Barcelona va dur a terme uns sondeigs arqueològics en dos punts de 

la caixa del pont, per part de A. López Mullor i A. Caixal. 

 

-Pont del Far: l’any 1990 es van dur a terme els treballs de restauració del pont per 

part del Servei d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

 

-Mas A: Els anys 1960 i 1961 es dugué a terme una excavació arqueològica del mas, 

de la mà del professor Albert del Castillo i el Dr. Manuel Riu, de la Universitat de Bar-

celona. 

 

-Mas B de Vilosiu: Entre els anys 1984 i 1986 es van dur a terme tres campanyes 

d’excavació arqueològica, per part de diversos membres del Departament d’Història 

Medieval de la Universitat de Barcelona i subvencionades pel Servei d’arqueologia de 
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la Generalitat de Catalunya. La de l’any 1984 va ser a càrrec de Jordi Bolòs, Albert 

Curto i Assumpta Serra. 

 

 

5.3.- Equipaments i activitats patrimonials 

Cercs compta amb alguns equipaments, infraestructures i activitats vinculades al pa-

trimoni. Podem fer menció als següents: 

 

- Arxiu Municipal: L'ajuntament de Cercs es va adherir l’any 2004 al Programa de 

Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona que en fa el 

manteniment. 

 

-Xarxa de senders: GR 107 o camí dels Bons Homes junt amb el PR 73 de Sant Cor-

neli a Berga. 

La Ruta de la Casanova. 

Es pot esmentar també, que actualment s’ha dut a terme la recuperació del trajecte del 

tramvia de sang com a via verda, s’ha senyalitzat i condicionat tot el recorregut, esde-

venint un nou i interessant sender. 

El municipi a més, compta amb un nombre important de senders i rutes en alguns ca-

sos senyalitzades.  

Recorregut senyalitzat d’aigües braves a l’embassament de la Baells. 

 

-Mirador de la Figuerassa: es tracta d’una petita infraestructura vinculada al patrimoni 

natural, encarada especialment a disposar d’un espai condicionat que permet gaudir 

de bones vistes sobre la vall del Llobregat i la zona de les Garrigues, entre altres. 

 

-Altres equipaments municipals i privats: 

.Església de Sant Quirze de Pedret, propietat del Bisbat de Solsona. 

.Museu de les Mines de Cercs 

.Centre d’Interpretació de l’embassament de la Baells (gestionat des del MMC), el Mu-

seu també gestiona les visites al jaciment de petjades de dinosaure de Fumanya, en-

cara que es troba fora del terme municipal. 

·Casa de turisme rural Casanova de les Garrigues: forma part d’un dels establiments 

inclosos dins el recorregut del Camí dels Bons Homes. 

·Refugi de la societat de pescadors a Pedret 



 

 

56 

·Àrees de lleure: la font gran, a la font del Roure de Sant Corneli i la àrea i font del cos-

tat de l’ermita de Sant Jordi, en aquests casos es disposa de taules, bancs i graelles, 

també la zona de Pedret és molt freqüentada com a zona de lleure.   

·Cases de Turisme rural o en altres règims d’allotjament: La Mussolera, la Vall-

Llòbrega, Hotel Santa Bàrbara, Pensió Comellas. 

 

 

5.4.- Estructura del patrimoni cultural de Cercs 

 

-Les masies 
 

Del conjunt d’elements fitxats, els edificis són l’element que presenta un major nombre 

de registres amb un elevat nombre de masies incloses. Aquest fet per si sol ja porta 

implícita la seva categorització i valoració com a conjunt patrimonial. En la totalitat de 

masies fitxades hi ha diversos nivells de conservació, així dins el municipi es compta 

amb un nombre important i destacat de masies que s’han reformat i es mantenen en 

bon estat de conservació; d’altra banda, també hi ha un nombre important que es tro-

ben en mal estat de conservació, algunes d’elles estan abandonades, altres a més ja 

es troben en procés d’enrunament, i fins i tot n’hi ha que mostren un avançat estat 

d’enderroc, moltes d’aquestes es troben situades en zones allunyades i/o de més difícil 

accés.  

La destacada presència d’aquest tipus d’immoble reflecteix la tipologia d’hàbitat i 

d’ocupació del territori, testimoniant també la importància de l’activitat agrícola i rama-

dera al municipi de Cercs. Aquestes masies es troben escampades per tot terme mu-

nicipal testimoniant la dispersió que històricament ha caracteritzat l’ocupació d’aquest 

territori.  

Aquest és un element que cal valorar en tota la seva dimensió, no només l’edifici prin-

cipal, la casa, que també acostumava a tenir un espai destinat al bestiar, a magatzem, 

rebost, etc., sinó que també compten amb pallisses, corts, i altres espais, que definei-

xen i conformen la masia. Cal fer referència també a l’entorn associat a les masies, els 

camps de conreu, les pastures, l’abastiment d’aigua, entre altres elements que ens 

donen una informació molt valuosa sobre les activitats que es realitzaven i quins apro-

fitaments es feia dels recursos del voltant, els tipus de conreu que es sembraven etc. 

Tot un extens ventall d’informació complementària que ens parla del paisatge, de 

l’economia, de la gent que habitava aquests indrets, ... 

Arquitectònicament, en el municipi de Cercs la gran majoria de masies no corresponen 

a una tipologia de grans masos, per bé que si que n’hi ha que destaquen del conjunt, 
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com pot ser la masia de l’Estany, Santamaria de les Garrigues, Cal Torner, El Galló o 

fins i tot Santa Eugínia, entre altres. A nivell cronològic, la majoria de les masies que hi 

ha al municipi de Cercs es corresponen a construccions bastides en època moderna, 

entre els segles XVII, XVIII i XIX, tanmateix es compta també amb alguns exemples 

que tenen origen medieval. En aquest sentit, fer esment a que el municipi compta tam-

bé amb un jaciments arqueològics corresponents a antics masos de cronologies medi-

evals, fet que testimoni l’ocupació del territori de Cercs a partir d’aquesta tipologia 

d’hàbitat. 

Cal anotar, que també es compta amb algunes masies que històricament van estar 

modificades i transformades per tal d’acollir un major nombre de persones, degut a la 

gran demanda d’habitatge generat a partir de la vinguda de gent per treballar a la mi-

neria. En aquest sentit, hi ha alguns exemples de masies que van perdre part del ca-

ràcter agrícola i ramader, o almenys parcialment, és el cas de la masia del Puig o 

l’Erola. De fet, hi ha algunes masies bastides al segle XIX, que sembla que potser van 

ser construïdes per donar per allotjar a gent vinguda per treballar a les mines i a les 

feines derivades de l’explotació del mineral de carbó.  

 

 

-Patrimoni religiós 
 

Dins el municipi de Cercs es compta amb un destacat nombre d’esglésies, de cronolo-

gies molt diverses, que ocupen un ventall cronològic des del període preromànic fins a 

esglésies de nova construcció del segle XX. 

Cal destacar, especialment dues esglésies, Sant Quirze de Pedret i Sant Salvador de 

la Vedella. Pel que fa a Sant Quirze es tracta d’un temple del preromànic, amb una 

destacada empremta constructiva del segle X, per bé que amb una evolució arquitec-

tònica àmplia, que ha estat estudiada i analitzada en profunditat; de Sant Quirze cal 

remarcar la importància de les pintures murals, actualment conservades als MDCS i al 

MNAC, reconegudes com un destacat i interessantíssim testimoni de representacions 

pictòriques del període preromànic i del romànic català. L’església ha esdevingut un 

recurs turístic molt visitant al llarg de l’any. 

Pel que fa a l’església de l’antic monestir de Sant Salvador de la Vedella, es tracta d’un 

edifici fundat al segle IX, amb modificacions posteriors, però que constitueix un exem-

ple molt interessant de bé patrimonial d’aquest període, essent una de les fundacions 

més antigues de la comarca. Des de la construcció de l’embassament de la Baells ha 

quedat emplaçat dins el pantà i envoltat per les seves aigües; l’edifici resta tancat i 
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només s’hi pot arribar en períodes en que el nivell de les aigües ha baixat considera-

blement.  

Cal fer esment, a altres temples del municipi, com són l’ermita de Sant Jordi de Cercs, 

de cronologia romànica amb fases constructives d’altres períodes, el Santuari de la 

Consolació, d’origen barroc i actualment en un procés d’abandonament i de degrada-

ció important, l’església de Santa Maria de Cercs o l’església de Sant Corneli, entre 

altres. 

 

-Patrimoni natural 
 

El patrimoni natural mostra una interessant representació dins el municipi de Cercs, 

que respon a la pròpia configuració del terme essent un municipi amb unes extenses 

àrees de caire eminentment rural, on l’entorn natural pren especial consideració. En 

aquest sentit, cal esmentar que dins d’aquest ampli conjunt patrimonial es pot parlar 

d’altres categories que defineixen aquest territori. A nivell global, dins aquest conjunt 

cal esmentar que el municipi compta amb dos espais naturals protegit, Serra d’Ensija-

Rasos de Peguera i Serra de Picancel, que en part reflecteixen la importància i singu-

laritat de l’entorn natural que configura el municipi. De fet, dins aquests territoris prote-

gits s’hi localitzen un gran nombre de punts d’interès com són alguns cims, serres, 

valls, senders, fonts, etc. 

En l’àmbit de patrimoni natural, no es pot deixar de fer esment al pantà de la Baells, 

infraestructura que va ser creada per emmagatzemar i regular el cabal de l’aigua del 

Llobregat, i posteriorment, per generar energia. La seva construcció va significar un gir 

en la vida i la història del poble i especialment de les seves famílies, la pèrdua del po-

ble de Sant Salvador de la Vedella, del llogarret de la Baells, així com d’un nombre 

important de masies i altres elements sota les aigües del pantà. No és fins els darrers 

anys que el pantà està essent més valorat des del punt de vista natural, com a recurs 

turístic que ofereix i pot oferir un ampli i diversificat ventall de possibilitats, des de una 

zona de bany d’aigües braves, la pesca, zona de bany i indret de travesses en piragua 

o altres mitjans. A més, del propi fet que com a zona humida significa un punt 

d’atracció per determinades espècies faunístiques. 

 

-Patrimoni preindustrial i industrial 
 

En la categoria de patrimoni industrial i miner hi trobem un elevat nombre d’elements 

inventariats i probablement també uns quants de no fitxats. Cercs és un municipi amb 

un ampli territori rural en el qual la ramaderia i paral·lelament l’agricultura hi va tenir un 
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pes important, però que amb la posada en funcionament de les explotacions mineres 

va transformar i modificar el sector primari, passant a tenir una repercussió quasi única  

per part de la mineria i serveis derivats o necessaris per al seu desenvolupament. La 

irrupció de la mineria com a recurs laboral, ja des de finals de segle XIX i fins ben bé a 

mitjans del segle XX, va passar a tenir un pes tant rellevant i important que va signifi-

car l’arribada d’un important nombre de nous pobladors que va anar creixent pa-

ral·lelament amb el volum industrial, passant a incrementar i multiplicar la població de 

manera destacadíssima. Aquest potencial es va anar adaptant i transformant a les 

noves tecnologies i als canvis que s’anaven produint arreu. No hem d’oblidar que fins a 

inicis del segle XX, Cercs era un poble amb males comunicacions, fet però que no va 

frenar l’activitat minera. Ja que la mineria i el tèxtil va ser claus perquè es construís el 

ferrocarril de Manresa a Guardiola, significant un avanç important i cabdal pel desen-

volupament de la mineria a Cercs. A més, del ferrocarril, la mineria també va significar 

la construcció d’un important nombre de ferrocarrils miners, cables, telefèrics, per al 

transport del carbó i dels materials necessaris per les mines.  

Del llarg nombre de mines, infraestructures i construccions vinculades a la mineria, cal 

fer una menció específica a les colònies mineres i al conjunt de construccions i edificis 

que en formen part. Es tracta dels únics exemples de colònies mineres de Catalunya, 

essent construïdes a reflex de les colònies tèxtils. Aquests nuclis d’habitatge i de vida 

social, molt ben conservat en el cas de la Colònia de Sant Corneli, comptaven amb un 

llarg nombre d’elements com els blocs d’habitatges, l’església, els safareigs, les barra-

ques dels horts, etc. molts dels quals han perviscut i que signifiquen un testimoni molt 

rellevant de la història i evolució del municipi.  
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